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 وحدت  نظر مجـلس دهم و یازدهم بر جایگاه
 دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سرمقاله

گفتمان حکمرانی نو و مناطق آزاد
اخیر،  ماه های  طی  کشور  سطح  در  ناآرامی ها  برخی  وقوع  از  پس 
به  حل المسائلی  دیدگاه  یک  از  کوشیدند  نظام  عقالی  خوشبختانه 
کلیشه ای،  روایت های  از  اجتناب  با  و  کنند  نگاه  حوادث  این  ریشه 
راه  نو«،  »حکمرانی  قالب  در  جدید  گفتمان  یک  تعریف  با  بکوشند 

برون رفت از وضعیت جاری را نشان دهند  .
یکی از کسانی که در قالب این گفتمان و درواقع به عنوان واضع این 
گفتمان طی هفته  های اخیر اقدامات متعددی انجام داده است، رئیس 
تالش  این  چند  هر  است.  قالیباف  محمدباقر  دکتر  یعنی  مقننه  قوه 
پسندیده دکتر قالیباف از سوی برخی از افراد منتسب به یک گروه 
سیاسی در درون جناح راست به انحای مختلف مورد نقد قرار گرفته، 
به  معتدل  سیاسی  و شخصیت های  رسانه ها  عموما عکس العمل  اما 
مقوله »حکمرانی نو« مثبت بوده و از جهت عالقه مندی به انقالب و 

وحدت ملی مورد استقبال است.
به نظر می رسد داّل مرکزی گفتمان »حکمرانی نو« که سایر مفاهیم در 
ذیل آن قابل تعریف می باشد، مفهوم »کارآمدی« است؛ اصلی که همگان 
به ضرورت آن در عرصه مدیریت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اذعان 
دارند؛ چراکه حلقه مفقوده نظام تصمیم گیری در چهار دهه اخیر در کشور، 
ضعف کارآمدی است. ضعف کارآمدی در نظام سیاستگذاری و مدیریت 
کالن ایران باعث شده با تشدید فشارهای خارجی، عرصه های اقتصادی 
و سیاسی کشور دچار ضعف مفرط شود و بسترساز بروز نارضایتی های 

گسترده و عمیق در جامعه گردد.
اما »کارآمدی« نتیجه تخصص گرایی، وطن دوستی و تعهد واقعی به 
منافع انقالب و کشور است؛ یعنی کارآمدی در تصمیم سازی، مدیریت 
به  مدیریتی کشور  نگاه مجموعه  که  زمانی حاصل می شود  اجرا،  و 
و  عوام فریبی  قشری گرایی،  ایدئولوژیک،  قالب های  از  به دور  مسائل 
روزمرگی باشد. در این صورت است که می توان امیدوار بود تعریف 
به  و مسئولین  مدیران  انتخاب  برنامه ها،  و  راهبردها  تدوین  مسائل، 
سمت دستیابی به کارآمدی حداکثری سیر کند. به طور مثال وقتی ما 
برای حل معضل تورم شاهد پیگیری سیاست های غلط و تورم زا در 
کشور می باشیم، نشان می دهد درواقع از اساس نگاه موجود به این 
مسئله، غیرتخصصی، سطحی و کوتاه مدت است و مسئولین امر نیز 
در سایه این نگاه انتخاب شده اند. در نهایت نیز، نتیجه تمامی این فعل 
و انفعاالت چیزی است که ما در زندگی روزمره خود مشاهده می کنیم؛ 
رقص ناموزون و بهت آور قیمت ها در سبد معیشت مردم. بنابراین در 
اقتصادی یکسره  نظام تصمیم گیری  از کارآمدی  فقره، صحبت  این 
بیهوده است و حکمرانی نو همان طور که رئیس مجلس بارها به آن 
اشاره کرده است، باید ابتدا از مدیریت بخش اقتصاد کشور آغاز شود.
اما موضوعی که قصد اصلی نویسنده در نگارش سطور حاضر است، 
رابطه »حکمرانی نو« و مناطق آزاد است؛ چراکه این مناطق برخالف 
نظام  از  بخشی  عنوان  به  گذشته  سه دهه  طی  ذاتی شان،  فلسفه 
فرآیند  از  متاثر  زائد در نظر و عمل(  ایران )هرچند بخش  اقتصادی 
تصمیم سازی ها و مدیریت در سطح کالن کشور بوده اند. درحالی که 
کشور  جاری  حکمرانی  سیستم  از  جدا  ابتدا  از  بود  قرار  آزاد  مناطق 
در عرصه اقتصاد با دستیابی به پیوندهای بیرونی، تجربه ای متفاوت 
ارائه  اقتصادی  مدیریت  »پایلوت«  عنوان  به  را  اقتصادی  زیست  از 
دهند؛ اما متاسفانه در طول 30سال گذشته، نتوانستند به چنین جایگاه 
متهمان  ناباوری  کمال  در  اخیر  سال های  بلکه طی  برسند،  ایده آلی 
ردیف اول ناکارآمدی در اقتصاد ایران بوده و بسیاری از مزیت های 

قانونی آنها به این اتهام سلب گردیده است.
بنابراین امروز مناطق آزاد نیز محتاج »حکمرانی نو« هستند تا در سایه 
یک نظام مدیریتی مبتنی بر تخصص گرایی و متعهد بر فلسفه ذاتی 
مناطق  نماید.  کارآمدی هدایت  واقعی  در مسیر  را  آنها  مناطق،  این 
درانداختن طرح »حکمرانی  نیازمند  از کلیت کشور،  بیش  آزاد شاید 
نو« می باشند؛ زیرا تار و پود نظم اقتصادی آنها طی سال های اخیر به 
شدت گسیخته شده و اعتماد فعالین اقتصادی برای آینده مناطق آزاد 

به غایت تضعیف گشته است.
اما همان طور که عنوان شد، اجرای حکمرانی نو در گرو تخصص گرایی، 
تعهد به قانون، التزام به منافع ملی، اصالح رویه ها و اصالح نهادها برای 
کارآمد شدن نظام تصمیم گیری، سیاستگذاری و اجرا است. تاکنون نظام 
تصمیم گیری و مدیریت در مناطق آزاد فاقد تخصص گرایی، قانونمندی، 
ملی گرایی، اصالح و کارآمدی بوده است. چنین وضعیتی ایجاب می کند 
هویت، جایگاه و نقش مناطق آزاد در کشور با یک دیدگاه اثباتی، علمی و 
عملگرایانه مورد تجدید نظر قرار گیرد؛ در این راستا طرحی که در شماره 
پیشین این نشریه با عنوان طرح »ایجاد سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی ایران« ارائه شد، می تواند بخشی از راه حل قلمداد شود؛ راه حلی 

برای اصالح رویه ها و نهادها.
اما به نظر می رسد، بیش و پیش از هر اقدامی الزم است اندیشه ما در 
ارتباط با وجود مناطق آزاد خالی از هرگونه نگاه آلوده به سطحی گرایی، 
ایدئولوژی محوری و عوام فریبی باشد. مناطق آزاد ذاتا نهادهایی اقتصادی 
هستند و خوشبختانه از نظر ادبیات موضوعی و تجربه عملیاتی، به اندازه 
دنیا  در  توسعه گرا  اقتصادی  نظام  یک  در  کارکردشان  و  نقش  کافی 
مشخص و معین است. پس هرگونه تغییر در تعریف هویت و کارکرد 
مناطق آزاد به دور از این ادبیات جهانی، نه در راستای ارتقای کارآمدی 
آنها و نه در راستای ایجاد حکمرانی نوین می باشد. گاهی وقت ها الزم 
است با تمام وجود واقعیت ها را قبول کنیم؛ واقعیت این است مناطق آزاد 
نظام های کوچک اقتصادی هستند. بستن هر پیرایه ای به این نظام ها با 

هر قصد و هدفی، منطقی نیست.

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول
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غالمرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
 غالمرضا مرحبا نماینده مردم آستارا و عضو کمیسیون 
در  مدیریتی  تحول  اسالمی،  شورای  مجلس  اقتصادی 
نظارت پذیر  بحث  به  و  گرفت  نیک  فال  به  را  آزاد  مناطق 

شدن این مناطق تاکید کرد.

احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس
قشم،  بندرعباس،  مردم  نماینده  مرادی  احمدی   
شورای  مجلس  در  خمیر  بندر  و  ابوموسی  حاجی آباد، 
اسالمی نگاهی مثبت به الحاق دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد.

جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس
 جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی، نسبت به تصمیم 
مشوق های  و  مالیاتی  معافیت های  حذف  مبنی بر  مجلس 
این  وجود  و  کرد  اعتراض  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری 

مزیت ها را الزمه سرمایه گذاری در این مناطق دانست. 

سیدالبرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس 
و  خدابنده  شهرستان  مردم  نماینده  حسینی  سیدالبرز   

درخصوص  اسالمی،  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
محدودیت های ایجاد شده برای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی تاکید کرد: ایجاد محدودیت، می تواند بخشی 
وابسته  را  ببرد؛ یعنی مسئولیت ها  را زیرسوال  کار  از سیالیت 
به یکسری نهادهای دولتی می کند که احتمال اینکه تداخل در 
وظایف ایجاد شود و اخالل در انجام امور اتفاق بیفتد، زیاد است. 

استان  نمایندگان  مجمع  عضو  علیپور خنکداری  کمال 
مازندران در مجلس

سوادکوه  جویبار،  مردم  نماینده  علیپور خنکداری  کمال   
در  مازندران  استان  نمایندگان  مجمع  عضو  و  قائمشهر  و 
آزاد و  مناطق  ضعیف  عملکرد  از  اسالمی،  شورای  مجلس 

واردات بیش از حد در آن گالیه کرد. 

و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  ارکانی  احسان   
محاسبات در مجلس

نیشابور، فیروزه و زبرخان و  ارکانی نماینده مردم  احسان 
بودجه و محاسبات  و  برنامه  و  تولید  عضو کمیسیون ویژه 
دبیرخانه  انتقال  به  نسبت  اسالمی،  شورای  مجلس 
امور  وزارت  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 

اقتصادی و دارایی ابراز خوش بینی کرد . 

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی

کمیسیون  عضو  و  شیراز  مردم  نماینده  قادری  جعفر   
احیای  لزوم  بر  اسالمی،  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه 
مشوق ها و معافیت های مناطق آزاد تاکید کرد و از نگرانی 
خود برای کاهش اختیارات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی سخن گفت.

محمدحسن آصفری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی 
کشور در مجلس 

عضو  و  اراک  مردم  نماینده  آصفری  محمدحسن   
امور داخلی کشور در مجلس شورای  و  کمیسیون شوراها 
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  سپردن  به  نسبت  اسالمی، 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
گالیه کرد و آن را در تضاد با ماده 65 قانون احکام دائمی 

برنامه های توسعه کشور خواند.

منصور آرامی عضو کمیسیون عمران مجلس
  منصور آرامی نماینده مردم هرمزگان و عضو کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی، نگاه و رویکرد مثبتی نسبت 

به تحوالت اخیر مناطق آزاد ارائه داد . 

گزارش 
دیدگاهویژه

نمایندگان



رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، مهم ترین رویکرد 
خود را انجام اقدامات عمل گرایانه برای دستیابی به کیش آرمانی با هدف حل 

مشکالت جزیره و پیشرفت این منطقه به صورت توامان عنوان کرد.
مهدی کشاورز در نشست صمیمانه با روسا و اعضای هیات مدیره جوامع صنفی 
کیش که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد؛ ضمن تبریک به مسیح اله صفا 
رئیس جامعه هتلداران کیش که به عنوان عضو تشکل های حرفه ای کشور از 
جزیره کیش برگزیده شده، گفت: انتظار داریم همه مجامع کیش به این سمت 

حرکت کنند و با تالش مستمر، جایگاهی اثربخش در این زمینه کسب نمایند.
وی اظهار کرد: در راستای دستیابی به اهداف و نهادینه شدن قوانین خوب 
در این منطقه، می توانیم نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت جزیره ایفا کنیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه افزود: در جلسات متعدد مشکالت و 
موانع مطرح شده و مورد بررسی قرار  گرفته است؛ بنابراین با رویکرد راهبردی و علمی 
حل یکسری مشکالتی که در حوزه اختیارات ما بود، اقدام شده و برخی نیز مسائل 

بین دستگاهی هستند که همچنان پیگیر حل آنها هستیم.
کشاورز با تاکید بر این که سازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی باید 
معظم  رهبر  بیانات  به  بگیرند،  نظر  در  را  کیش  آینده  سال  چند  چشم انداز 

انقالب در جمع بسیجیان اشاره کرد و اذعان نمود: باید در کنار عملگرایی، 
رویکردی آرمانی داشته باشیم.

وی در ادامه تصریح کرد: طراحی مختصات »کیش آرمانی« را طی یک بازه زمانی 
۳ماهه در دستورکار قرار دادیم و در این مدت تالش کردیم دچار روزمرگی نشویم؛ 
بنابراین طرح جامع گردشگری کیش که با تالشی علمی و شبانه روزی در یک مدت 
کوتاه تهیه شده، اقدامی است که اهتمام همیشگی ما مبنی بر پایبندی به نگاه علمی 

را تایید می کند.
کشاورز در ادامه اظهار کرد: به زودی ستاد توسعه گردشگری کیش با محوریت 
۱۶کارگروه و با دعوت از فعاالن بخش خصوصی، صاحب نظران و چهره های 
اندیشمند  و خوش فکر جزیره کیش کار خود را آغاز خواهد کرد و ما با اراده کامل، 

تمام تالش خود را برای اجرایی شدن این نقشه جامع به کار خواهیم بست.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در خاتمه بر ضرورت 
مشارکت و هم افزایی جمعی همه اصناف و دغدغه مندان جزیره کیش تاکید کرد 
و خاطرنشان نمود: امروز خوشبختانه دارای یک برنامه و نقشه راه جامع برای حل 
مشکالت گردشگری جزیره کیش هستیم و معتقد هستیم قطعا یک برنامه حداقلی، 

بهتر از بی برنامگی و روزمرگی است.

کیش2

اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش در بحث  سیاست و 
ایجاد زیرساخت های ورزشی، با استقبال سرمایه گذاران 
مشتاق در زمینه ایجاد کمپ های ورزشی، اقامتی و هتل 

المپیک روبه رو شده است.
مهدی کشاورز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش به همراه سعید پورزادی معاون عمرانی و زیربنایی، 
بین الملل،  امور  و  روابط عمومی  ترکاشوند سرپرست  امیر 
شهرام جودت سرپرست مدیریت جغرافیایی سازمان منطقه 
آزاد کیش و کارشناسان حوزه شهرسازی و بخش ورزشی، از 

محوطه مجموعه ورزشی المپیک کیش بازدید کردند.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش در 
این بازدید با ارائه گزارشی از روند جذب سرمایه گذاری 
سرمایه گذاران  استقبال  و  ورزشی  گردشگری  زمینه  در 
از  شده  گرفته  نظر  در  اراضی  و  پرداخت  مهم  این  از 
سوی مدیریت جغرافیایی سازمان برای ایجاد کمپ ها و 
هتل های ورزشی را در محوطه مجموعه المپیک کیش، 

به رویت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش رساند.
سعید پورزادی در حاشیه این بازدید با بیان این که بهسازی 
مراکز ورزشی و جذب سرمایه گذار در بخش ورزشی، دو 
سیاست سازمان منطقه آزاد کیش برای تبدیل کیش به 
خاستگاه گردشگری ورزشی است، افزود: ساخت ۳زمین 
کورت  بهسازی  هیبریدی،  زمین  یک  همراه  به  فوتبال 
اصلی تنیس، بهسازی و بازسازی سالن میرمهنا، بهسازی و 
بازسازی سالن اسکواش، بهسازی و بازسازی ۹زمین تنیس 
و ایجاد سیستم روشنایی استاندارد ازجمله اقداماتی است که 

از ابتدای امسال تاکنون انجام شده است.
ورزشی  مجموعه  سایت  بازسازی  و  بهسازی  از  وی 
بالغ بر  سرمایه گذاری  با  آینده  یک ماه  از  تیروکمان 
۱۳۰میلیارد ریال و بهسازی و بازسازی سایت مجموعه 
زمین فوتبال چمن مصنوعی بالغ بر ۴۰میلیارد ریال خبر 
تمرینی  کمپ  به  مجهز  ما  فوتبال  کمپ  گفت:  و  داد 
پیست  و  رختکن  سالن های  و  بدنسازی  سالن های  و 

تکمیل  روند  در  شتاب  نویدبخش  که  شده  دوومیدانی 
زیرساخت های ورزشی در جزیره کیش است.

بخش  در  سرمایه گذاری  جذب  این که  بیان  با  پورزادی 
گردشگری ورزشی یکی دیگر از برنامه های سازمان منطقه 
به زیرساخت های  باتوجه  اظهار داشت:  آزاد کیش است، 
ایجاد شده در کیش، عالقه مندان و سرمایه گذاران زیادی 
برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد کمپ، اقامتگاه و هتل 
المپیک که بتواند به کمپ های ورزشی خدمات ارائه نماید، 
ابراز تمایل کردند و از طریق مراجعه حضوری یا مراجعه 
به فدراسیون های مربوطه، تقاضای سرمایه گذاری خود را 
به سازمان منطقه آزاد کیش ارسال داشته که این موارد 
و ظرفیت های سرمایه گذاری توسط همکاران ما در مرحله 

بررسی می باشد.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش در پایان 
با اشاره به روند بررسی، تفکیک کاربری و صدور مجوز 
برای اراضی در نظر گرفته شده از سوی این معاونت برای 

سرمایه گذاری تخصصی در ورزش خاطرنشان کرد: با توجه 
به سیاست دولت برای ظرفیت سازی سرمایه گذاران بخش 
خصوصی و با عنایت به سیاست سازمان منطقه آزاد کیش 
مبنی بر تبدیل کیش به پایگاه اردوهای ورزشی در سطح 
باشگاهی، ملی و بین المللی، این مهم به دستور مدیرعامل 

سازمان منطقه کیش در دستورکار این سازمان قرار دارد.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
مارین  اسپید  دانش بنیان  شرکت  از  بازدید  در  کیش 
کیش، در جریان روند فعالیت های این شرکت در حوزه 

ساخت شناورهای مختلف قرار گرفت.
شرکت دانش بنیان اسپید مارین کیش تنها شرکت دانش بنیان 
انواع  ساخت  و  طراحی  حوزه  در  که  است  جزیره  دریایی 

شناورهای فایبرگالس، فوالدی و آلومینیومی فعالیت می کند.
در  همین راستا رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش در جریان بازدید از این مجموعه، ضمن قدردانی 
از تالش های علمی و فناورانه این شرکت در حوزه تولید، بر 
ضرورت تامین محصوالت موردنیاز سازمان منطقه آزاد کیش و 

شرکت های تابعه از شرکت های دانش بنیان داخل جزیره تاکید 
کرد و افزود: ارتقای کیفی محصوالت شرکت های دانش بنیان 
داخل جزیره نیازمند حمایت همه جانبه سازمان است و حرکت 
به سمت صادرات محصول این شرکت ها به عنوان یک اولویت 

اساسی از سوی سازمان منطقه آزاد کیش دنبال می شود .
شایان ذکر است، طراحی و ساخت شناورهای تفریحی، مسافربری، 
خدماتی و آتش نشانی بخشی از فعالیت های این شرکت دانش بنیان 
است که با برخورداری از ظرفیت قابل توجه در این زمینه می تواند 
به نیازمندی های جزیره کیش و حتی کشتی هایی که در کیش به 

عنوان پایلوت استفاده می شوند، خدمات ارائه دهد.
در  خدمات  ارائه  این که  ضمن  گزارش،  این  بر  بنا 

دانش  و  توان  از  ۱۰۰درصد  ساخت  و  طراحی  بخش 
نیروهای این مجموعه استفاده می شود، نخستین شناور 
آتش نشانی نیز در سال ۱۳۸۸ توسط این شرکت ساخته 

شده و تجارب خوبی در این حوزه کسب نموده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان  گفتنی است، 
منطقه آزاد کیش در ادامه از کارخانه کیش چوب و روند 

صادرات محصوالت این کارخانه بازدید کرد.
طبق این گزارش، مهدی کشاورز در این بازدید ضمن 
اشاره به ظرفیت های صنعتی کیش و رشد بخش صنعت 
و تسریع فرآیند توسعه بر ایجاد شرایط مناسب صادرات 
و بهره برداری بهینه از منابع اقتصادی کشور تاکید نمود.

کشتی بزرگ تفریحی- مسافرتی کارینا در راستای بهبود 
هیات  رئیس  حضور  با  جزیره  گردشگری  ناوگان  توان 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در بندرگاه 

جزیره کیش به بهره برداری رسید.
در  ۱۵۰۰مترمربع  وسعت  به  فضایی  در  کشتی  این 
دریای  عروس  پیشگامان  شرکت  سفارش  به  ۴طبقه 
کیش و توسط کشتی سازی صدرا با هزینه ۲هزار میلیارد 

ریال در مدت ۳سال ساخته شده است.
این کشتی دارای سالنی با ظرفیت ۵۰۰نفر جهت برگزاری 
انواع کنسرت، نمایش ها و جشنواره ها با دید عالی به واسطه 
اختالف سطح ایجاد شده در کف سالن است که به جدیدترین 

و به روزترین تجهیزات نور، صدا و تصویر مجهز شده است.
وجود تجهیزات پیشرفته صوتی و تصویری ازجمله نمایشگر 
دات ۳ و بهترین و پیشرفته  ترین میکسرهای صوت و نور، 
پخش کننده های  لپ تاپ،  و  اینترنت  پروژکتورها،  ویدیو 
صوت، میکروفون های باکیفیت از نوع بی سیم و سیم دار و 
نورپردازی ویژه، این سالن را به یک سالن کنسرت بی بدیل 

در نوع خود، بر روی کشتی تبدیل کرده است.
با ظرفیت  برگزاری جشن های مختلف  vip  ویژه  سالن 

۵۰نفر، فضای برگزاری گالری و نمایشگاه های مختلف، 
اتاق  ۵ستاره،  خدمات  با  مجلل  هتلی    vip اتاق های
و  درمانی  خدمات  نمازخانه  ماساژ،  کودک،  نگهداری 

دارویی از دیگر امکانات این شناور است  .
عالوه بر امکانات فوق، این شناور دارای اتاق های گریم 
اتاق  صدا،  اتاق  مانیتورینگ،  اتاق  آقایان،  و  خانم ها 
برای  اتاق هایی  و    ViP تشریفات سالن  تصویربرداری، 

مدیریت و کارکنان و عکاسی می باشد.
این کشتی از متریال ضد حریق ساخته شده و عالوه بر آن، 
جدیدترین سیستم اعالم حریق و اطفاء حریق با موتورخانه 
مجزا و سیستم تخلیه دود خودکار در این شناور اجرا و جهت 
تامین امنیت مسافرین، قایق های نجات، جلیقه های نجات و 

تجهیزات ضروری در کشتی مهیا شده است.
این نخستین سالن کنسرت در خاورمیانه بر روی کشتی است 
که از سیستم صوتی کامال حرفه ای شامل میکسر  و استیج 
باکس ۵۲کانال لگند۳۰۰۰ بهره می برد و یکی از بهترین و 

پیشرفته ترین سیستم های صوتی حال حاضر دنیا است.
امکانات تصویری این سالن نیز شامل امکان تصویربرداری با سه 
دوربین و پروجکشن ها و امکان پخش تصویر است و طراحی 
فضای آن به صورت پیشرفته با ترکیبی از چوب و پارچه می باشد 

و تمامی سطوح آن با سیستم عایق صدا پوشیده شده است.
بزرگ  کشتی  افتتاح  و  بهره برداری  با  است،  ذکر  به  الزم 
تفریحی- مسافرتی کارینا، فرصت های جدید شغلی برای ۴۰نفر 
به صورت مستقیم و برای ۱۵۰نفر غیرمستقیم فراهم می گردد.

از  یکی  آزمای کیش  بهینه  آزمایشگاه  مولکولی  بخش 
شرکت های دانش بنیان مستقر در جزیره توسط هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افتتاح شد.
مهدی کشاورز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش در بازدیدی که از بخش مولکولی آزمایشگاه بهینه 
آزمای کیش داشت با ارزیابی مثبت از فعالیت های آزمایشگاهی 
این شرکت دانش بنیان، اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد کیش 
همواره حامی شرکت های دانش بنیان و استارتاپی است و از 

ایده های خالقانه و نوآور استقبال می کند.
این که  بیان  با  کیش  آزمای  بهینه  مدیرعامل  همچنین، 
بخش عمده فعالیت این مجموعه تعیین و  ارزیابی منشا 

حیوانی و حلیت بودن مواد غذایی است، گفت: بحث مهم در 
مواد غذایی »تراریختگی مواد غذایی« است که در غالت 
که موضوع بسیار مهمی در چرخه غذایی محسوب می شود، 

در این آزمایشگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
محمدرضا بهار در ادامه تصریح کرد: بر اساس تحقیقات و 
بررسی هایی که توسط نیروهای انسانی مجرب که سرمایه های 

این آزمایشگاه هستند، به این امر مهم دست یافتیم.
وی تاکید کرد: آزمایشگاه سازمان غذا و دارو روش های 
در  و هم اکنون می توانیم  کرده  تایید  را  آزمایشگاه  این 

این حوزه خدمات موثری ارائه دهیم.
محمدرضا بهار در رابطه با اندازه گیری سموم دفع مواد غذایی به ویژه 

صیفی جات و... در سطح کشور، اظهار داشت: با استفاده از توان و دانش 
نیروهای مجرب، بیش از ۲۰۰سم آفت کش را شناسایی کرده ایم.

مدیرعامل بهینه آزمای کیش در پایان خاطرنشان کرد: این 
آزمایشگاه با موفقیت هایی که در این زمینه کسب کرده است، 

می تواند در بخش سم شناسی خدمت جدیدی را ارائه دهد.
در ادامه، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش و هیات همراه از آزمایشگاه تشخیص طبی 

پاتوبیولوژی شهریار بازدید کرد.
سالمت  ارتقاء  هدف  با  آزمایشگاه  این  است،  گفتنی 
کیشوندان و غربالگری های موجود در برنامه طرح تحول 
پرداختی  هزینه های  کاهش  همچنین  و  سالمت  نظام 

کیشوندان در انجام آزمایشات غربالگری ایجاد شده است.
پاپ  آن  به  که  اسمیر  پاپ  آزمایش  است،  ذکر  شایان 
سرطان  غربالگری  روش  یک  می شود،  گفته  نیز  تست 
دهانه رحم است. این آزمایش وجود سلول های سرطانی 
یا پیش سرطانی سرویکس را مورد بررسی قرار می دهد، 
مطابق روال معمول این تست، پس از برداشت سلول های 
دهانه رحم از نظر رشد غیرطبیعی مورد بررسی قرار می گیرد.

جلسه هم اندیشی اعضای نخستین کنگره ملی شهدای 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  ریاست  به  غواص 

سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.
مهدی کشاورز در نشست هم اندیشی نخستین کنگره ملی 
شهدای غواص که در سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد 
کیش برگزار شد، ضمن تبریک والدت حضرت زینب )س( 
و روز پرستار گفت: چنین اقدامات ارزشمندی باعث برکت، 

رشد و توسعه فردی، خانواده و نسل ما خواهد شد و کمکی 
خواهد بود تا ماهیت وجودی خود را بهتر بشناسیم.

وی اظهار داشت: برگزاری یادواره مردان بزرگ، سبب 
تعالی روح می شود که این مهم زمینه ساز الگوبرداری از 

فرهنگ، توان و ظرفیت آنان خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که هر چقدر کار 
سخت تر می شود، از ارزش بیشتری برخوردار است، عنوان کرد: 

با داشتن یک مرکز بانک اطالعات قوی می توانیم تحلیل های 
آماری، روانی، تربیتی و آموزشي خوبي انجام دهیم.

به گفته کشاورز؛ کسی که اراده می کند برای دفاع از ناموس 
و کشور خود از جان گذشتگی کند، یک انسان بزرگی است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان، برگزاری نخستین کنگره ملی شهدای غواص را 
فرصت مغتنم برای معرفی فرهنگ، هیئت های مذهبی و 

مردم باغیرت این منطقه عنوان کرد و خاطرنشان نمود: این 
اقدام جلوه ای از شناساند مردمان بافرهنگ و سطح شعور 

باالی کیش به جامعه ایرانی است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

اقدامات عمل گرایانه و مشارکت جمعی 
در جهت دستیابی به کیش آرمانی

اخبار منطقه آزاد کیش

در بازدید مهدی کشاورز از مجموعه ورزشی المپیک کیش مطرح شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت پذیرفت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد:

به ریاست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش انجام گرفت:

استقبال سرمایه گذاران برای ایجاد کمپ های ورزشی، اقامتی و هتل المپیک در کیش

محصول شرکت های دانش بنیان جزیره در اولویت خریدهای سازمان منطقه آزاد کیش

بهره برداری از کشتی بزرگ تفریحی- مسافرتی کارینا در بندرگاه کیش

حمایت سازمان منطقه آزاد کیش از شرکت های دانش بنیان و استارتاپی 

برگزاری نشست هم اندیشی نخستین کنگره ملی شهدای غواص
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رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
به مناسبت گرامیداشت سالروز والدت حضرت زینب)س(، 
با اهداء شاخه گل از پرستاران بیمارستان تخصصی و فوق 

تخصصی کیش تجلیل و قدردانی کرد.
همزمان با سالروز والدت باسعادت حضرت زینب )س( و روز پرستار، 
مهدی کشاورز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش با حضور در بیمارستان بین المللی کیش، با اهداء شاخه گل، از 

پرستاران پرتالش و فداکار این بیمارستان قدردانی کرد.
گفتنی است، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در حاشیه این 
دیدار در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیمای مرکز کیش، با تبریک 
داشت:  اظهار  پرستار  روز  و  زینب)س(  سالروز والدت حضرت 
پرستاران همواره در شرایط بحرانی، به ویژه در دوران کرونا نشان 
دادند که قشر بسیار فرهیخته و از جان گذشته و ایثارگر هستند که 

نبودشان قطعا یک نقص و نقصان بر جامعه انسانی است.

ایجاد  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
تشکل های حرفه ای عکاسان گردشگری به منظور تسهیل در 
صدور مجوزهای عکاسی، توانمند سازی عکاسان گردشگری و 

تخصصی شدن فعالیت های این حوزه، خبر داد.
تشکل های  ایجاد  این که  بیان  با  رمضانی گالشی  مرتضی 
حرفه ای اقدامی ارزشمند در راستای ساماندهی، حمایت، نظارت، 
آموزش و توانمندسازی جامعه عکاسان گردشگری است، گفت: 
بعضی مواقع مشاهده می شود که عدم استانداردسازی نرخ های 
را در برخی  برای مسافران و گردشگران  نارضایتی  عکاسی 

هتل ها و سایر تاسیسات گردشگری ایجاد می کند.
از غرفه های  برخی  کرد:  تصریح  ادامه سخنان خود  در  وی 
عکاسی با قیمت های غیرمتعارف اجاره داده می شود که منجر 
به افزایش پکیج می شود؛ از این رو لزوم و ضرورت نظارت از 

سوی کلیه جوامع و معاونت گردشگری را می طلبد.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت: با 
ارائه خدمات باکیفیت عکاسی می توان ساحلی آرام، دریای 
چشم نواز، آسمان آبی و سفر خاطره انگیزی را از جاذبه های 

گردشگری کیش در ذهن مسافران تداعی کرد.
ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات  رمضانی گالشی بر ضرورت 
ارائه شده در جزیره کیش تاکید کرد و افزود: ظرفیت های 
در  حرفه ای  تشکل های  ایجاد  با  عکاسی  حوزه  ارزشمند 

سطح جامعه هنری کیش متحول می شود.
در  پایان  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
حرفه ای  تشکل های  شیوه نامه  و  ضوابط  تدوین  با  رابطه 
نشستی  برگزاری  با  کرد:  خاطرنشان  گردشگری  عکاسان 
با تمام اعضاء و تعریف اساسنامه، انتخابات زیرنظر معاونت 

گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش برگزار می شود.

منطقه  مدیرعامل سازمان  و  مدیره  رئیس هیات  با دستور 
تحت  کیش  جزیره  در  بهزیستی  مددجویان  کیش،  آزاد 

پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.
رئیس اداره امور ایثارگران و ارتباطات مردمی سازمان منطقه 
آزاد کیش با اعالم این خبر گفت: به دنبال پیگیری های اداره 
بهزیستی کیش در راستای رفاه حال مددجویان و با دستور 
مساعد مهدی کشاورز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش؛ از ابتدای آذرماه امسال مددجویان بهزیستی 

از خدمات درمانی بیمه تکمیلی بهره مند شدند.
ابراهیم فرجادی در ادامه افزود: به منظور رسیدگی به وضعیت 
اقشار نیازمند در جزیره کیش، امسال دو سبد کاالی ماه مبارک 

رمضان و اربعین در دونوبت میان نیازمندان توزیع شده است.
سازمان  مردمی  ارتباطات  و  ایثارگران  امور  اداره  رئیس 
منطقه آزاد کیش در پایان اظهار داشت: با صدور معرفی نامه 
سازمان  مردمی  ارتباطات  و  ایثارگران  امور  اداره  سوی  از 
منطقه آزاد کیش، خانواده های ایثارگران و جانبازان از برخی 

خدمات تفریحی و گردشگری نیز بهره مند خواهند شد.

تقدیر از پرستاران 
بیمارستان تخصصی و 

فوق تخصصی کیش

ایجاد تشکل های حرفه ای 
عکاسان گردشگری در 

جزیره کیش

بهره مندی مددجویان 
بهزیستی کیش از خدمات 

بیمه تکمیلی

 از سوی مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش انجام پذیرفت:

 معاون گردشگری
 سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

 با دستور مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش محقق شد:



عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی در جلسه شورای اداری این منطقه که 
با ریاست حجت اله عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با حضور مدیران 

کل استان و نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای 
اسالمی برگزار شد؛ ظرفیت ها، توانمندی ها و چالش های 

پیش روی نخستین منطقه آزاد شمال کشور را بیان کرد.
این که  بیان  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 

تراکم  از  ۳۰درصد  افزون بر  و  پایتخت  به  نزدیکی 
کریدورهای  مسیر  در  گرفتن  قرار  کشور؛  جمعیتی 
حاشیه  و  اوراسیا  کشورهای  با  همجواری  و  بین المللی 
و کاسپین؛  انزلی  بندری  دریای خزر؛ وجود دو مجتمع 
نیروی  از  بهره مندی  و  متنوع  گردشگری  جاذبه های 
مهم ترین  از  استان،  و  منطقه  در  متخصص  انسانی 
ظرفیت های این منطقه محسوب می شود، اظهار داشت: 
منطقه آزاد انزلی دارای دو شهرک صنعتی و ۱۶۴واحد 
تولیدی-صنعتی است که ارزش تولیدات آنها در حدود 

۲۵۰میلیون دالر می باشد.
عیسی فرهادی، مساحت انبارهای مسقف و روباز منطقه 
۲۹هکتار  و  مترمربع  ۱۱۳هزار  ترتیب  به  را  انزلی  آزاد 
بیان کرد و گفت: از سوی دیگر حجم سیلوهای غالت 
این منطقه ۱۹۱هزار تن و مخازن سوختی و روغن های 

خوارکی نیز ۷۱هزار تن است.
در  خود  متبوع  منطقه  عملکرد  درخصوص  وی 
و  ۱۴میلیون  صادرات  از  مقاومتی  اقتصاد  شاخص های 
مجدد ۱۷۰میلیون دالری  و صادرات  ۸۰۰هزار دالری 
خبر داد و افزود: در صادرات به سرزمین اصلی این رقم 

۱۸۰میلیون دالر است.
میزان  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
سرمایه گذاری خارجی و داخلی جذب شده در ۸ماه سال 
تومان  و ۲۴۰۰میلیارد  دالر  ۲۹میلیون  معادل  را  جاری 

اعالم و اظهار کرد: تعداد اشتغال زایی مستقیم در منطقه 
آزاد انزلی نیز بالغ بر ۲۲هزار نفر است.

توسعه ای  طرح های  مهم ترین  تشریح  به  فرهادی 
سراسری  ریل  خط  به  اتصال  یعنی  انزلی  آزاد  منطقه 
و بهره برداری از اسکله رو-رو پرداخت و تعداد گردشگر 
ورودی به فاز تجارت و گردشگری این منطقه را بیش 

از ۷میلیون و ۷۹۰هزار نفر بیان کرد.
وی با بیان این که در ارتباط با منطقه آزاد اینچه برون، 
معین،  آزاد  منطقه  عنوان  به  انزلی  آزاد  منطقه 
تحلیلی  گذاشته؛  برجای  خود  از  قبولی  قابل  عملکرد 
و  کرده  ارائه  انزلی  آزاد  منطقه  مشکالت  و  مسائل  از 
تقاضاهای  به  ارائه  جهت  اراضی  محدودیت  گفت: 
سرمایه گذاری مهم ترین چالش منطقه آزاد انزلی است و 
امیدوار هستیم مجمع تشخیص مصلحت نظام با لحاظ 
فرصت ها و ظرفیت های صادراتی در ارتباط با اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا، به محدوده های پیشنهادی که مشتمل 
بر شهرک های صنعتی و فرودگاه بین المللی رشت است، 

نسبت به این مهم همکاری نماید.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
ارگان های  و  نهادها  همکاری  خواستار  پایان  در  انزلی 
به  زمین  ارائه  جهت  منطقه  در  اراضی  مالکیت  دارای 
طرح های سرمایه گذاری عرضه شده به سازمان منطقه 

آزاد انزلی شد.

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: هدف ما تبدیل 
مناطق آزاد به بهشت سرمایه گذاران است و به دنبال آن 
هستیم با رفع مشکالت موجود، سرمایه گذاران داخلی و 

خارجی را به مناطق آزاد دعوت کنیم.
و  سرمایه گذاران  با  نشست  در  عبدالملکی  حجت اهلل 
تالش  از  تقدیر  با  انزلی،  آزاد  منطقه  اقتصادی  فعاالن 

منطقه،  این  فعال  سرمایه گذاران  اقتصادی  فعالیت  و 
قاعده  اساس،  اصل،  ادبیات،  آزاد  منطقه  داشت:  اظهار 
ذیل  هم  اسالمی  انقالب  تفکر  در  که  دارد  قانونی  و 
اقتصاد مقاومتی تعریف شده است و مقام معظم رهبری 
به کارکرد مناطق آزاد، صادرات و تولید و سرمایه گذاری 

خارجی برآمده از اقتصاد مقاومتی اشاره دارند.
وی، رفع مشکل مالیاتی و ارزش افزوده را از اولویت های 
اذعان  و  کرد  عنوان  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
نمود: این مسئله باید به طور قانونی حل شود و پیگیری 
ما در این زمینه ادامه دارد. این اعتقاد دینی ما است که 
اگر قانونی گذاشتیم که امتیاز و یا مشوقی برای مناطق 
آیین نامه و بخشنامه ای که  قانون،  ایجاد کرد، هر  آزاد 
حتی یک درصد آن مزیت را کم رنگ کند، مصداق عینی 
نقض حق الناس است و در محضر خداوند باید پاسخگو 

باشیم.
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
کرد:  تاکید  پایان  در  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمیته 
ویژه ای برای این موضوع در نظر گرفت که هر قانون 
و مقرراتی که معارض و نافی است، به صورت قانونی 

برطرف گردد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی:
تشکیل اتاق فکر متشکل از فعاالن اقتصادی 

منطقه آزاد انزلی
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  همچنین، 
اتاق فکری  از تشکیل  انزلی در این جلسه  آزاد  منطقه 
آزاد  منطقه  در  اقتصادی  فعاالن  از  ۲۰نفر  از  متشکل 
این  اعضای  ابالغ  به زودی  گفت:  و  داد  خبر  انزلی 
این  از نظرات کمی و کیفی  تا   اتاق فکر صادر می شود 
انزلی  آزاد  منطقه  اهداف  پیشبرد  در  اقتصادی  فعاالن 

بهره گرفته شود.
از  را  انزلی  آزاد  منطقه  توسعه  الیحه  فرهادی،  عیسی 
ظرفیت  کرد:  عنوان  و  اعالم  سازمان  این  اولویت های 

سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی در بخش صنعت تمام 
طی  را  خود  پایانی  روزهای  نیز  تجاری  بخش  و  شده 
از  الحاق سه شهرک صنعتی مهم و فرودگاه،  می کند. 

ضروریات این  منطقه بشمار می رود.
گردشگری،  بخش  در  گذشته  ۸ماه  در  داد:  ادامه  وی 
۸میلیون نفر به این منطقه سفر کردند که این ظرفیت 

تا ۲۰میلیون نفر قابل افزایش است.
فرهادی تاکید کرد: منطقه آزاد انزلی به دنبال انحالل 
ارزش افزوده است. به طور قطع با کمک مسئوالن این 
اتفاق در مناطق آزاد محقق خواهد شد و امید است در 

سال آتی این مشکالت برطرف گردد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
انزلی در پایان خاطرنشان کرد: معتقدیم حیات مناطق 
آزاد به وجود فعاالن اقتصادی بستگی دارد و هرچه این 
خواهد  شاداب تر  آزاد  منطقه  باشند،  پرتالش تر  فعاالن 
آزاد  منطقه  وجودی  فلسفه  صورت  این  غیر  در  بود؛ 

جایگاهی ندارد.

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
شورای  جلسه  در  اقتصادی،  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
اداری سازمان منطقه آزاد انزلی به بیان نقطه نظرات خود 
سیزدهم  دولت  در  آزاد  مناطق  راهبردهای  درخصوص 

پرداخت  .
حضور  با  که  جلسه  این  در  عبدالملکی  حجت اهلل 
مجلس  در  انزلی  مردم  نماینده  و  استانی  مدیران 
زحمات  و  تالش ها  از  شد،  برگزار  اسالمی  شورای 
نیابت  به  انزلی  آزاد  منطقه  و بخش خصوصی  سازمان 
ارائه  با  و  کرد  قدردانی  اقتصاد  وزیر  رئیس جمهور،  از 
آزاد  مناطق  برای  شده  تعریف  کارکردهای  از  تحلیلی 
در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، این مهم را بیانگر 
نقش و توانمندی آنها در دستیابی به اهداف اقتصادی 
جمهوری اسالمی به عنوان یکی از ستون های اقتصاد 
کشور عنوان کرد و اظهار داشت: عالوه بر سیاست های 
تجربه  و  ادبیات  دارای  آزاد  مناطق  مقاومتی،  اقتصاد 
از کشور  بین المللی است که می توان  موفقی در سطح 
چین که جهش های توسعه ای آن از شروع به کار مناطق 
آزاد و تعمیم مدل اقتصادی تحقق یافته در این مناطق 
به سطح کشور حاصل شده، نام برد؛ به حدی که چین 
درحال حاضر در جایگاه نخست اقتصاد جهانی قرار دارد .
وی اذعان داشت: در دوره جدید، مردمی کردن و جهانی 
کردن، دو راهبرد اساسی مناطق آزاد است که ذیل هر 

یک سازوکارهایی را هدفگذاری نموده ایم  .
به  معطوف  را  کردن  مردمی  رئیس جمهور،  مشاور 
اقتصادی  فعاالن  مشکالت  و  مسائل  از  گره گشایی 
آزاد  مناطق  بعضی  در  متاسفانه  افزود:  و  کرد  ارزیابی 
فضای کسب وکار از سرزمین اصلی سخت تر و پیچیده تر 
است و این خالف ماهیت ایجاد مناطق آزاد است و نباید 
فعال اقتصادی به جای کاهش بروکراسی اداری، درگیر 

چند مرحله دستورالعمل اداری بیشتر باشد  .
و  قوانین  تمام  احصاء  خواستار  همچنین  عبدالملکی 
مقررات زائد به منظور مانع زدایی در فرآیندها و تسهیل 
و تسریع در رونق فضای کسب وکار در منطقه آزاد انزلی 
به عنوان منطقه آزاد پایلوت در کشور شد و گفت: در این 

با بخش  برگزاری جلسات کارشناسی  با  راستا می توان 
خصوصی، گام موثری در این جهت برداشت .

حول  را  آزاد  مناطق  کردن  مردمی  محور  دومین  وی، 
منطقه  ساکنین  و  مردم  به  حداکثری  نفع رسانی  محور 
افزود: سومین  بیان کرد و  براساس حکم عقل و شرع 
بخش سیاست مردمی کردن، نفع رسانی مناطق آزاد به 
تمام مردم ایران است؛ موضوعی که تاکنون موردتوجه 
قرار نگرفته است و این مهم را می توان در نظر منفی 

مردم نسبت به عملکرد مناطق مشاهده نمود .
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
اقتصادی با بیان این که رویکرد و عملکرد مناطق آزاد 
به  تیم ملی  بازیکنان  باشد که همچون  به صورتی  باید 
۱۵مناطق آزاد موجود و درحال ایجاد به عنوان اعضای 
داشته  باور  اسالمی  جمهوری  جهانی  اقتصاد  تیم ملی 
آزاد  مناطق  کردن  جهانی  رویکرد  درخصوص  باشند؛ 
سیاست های  راهبردهای  از  یکی  داد:  توضیح  چنین 
کلی اقتصاد مقاومتی، برونگرایی است و این مفهوم در 
معنی ورود قدرتمند و ارتباط با اقتصاد جهانی از طرقی 
همچون صادرات کاالهای تولیدی با ارزش افزوده باال 

بروز پیدا می کند .
عبدالملکی، وجود زیرساخت مادی و معنوی یعنی بانک، 
آزاد  مناطق  در  بین المللی  مالی  مراکز  و  بورس  بیمه، 
آزاد  مناطق  کردن  جهانی  به هدف  دستیابی  مقدمه  را 

زیرساخت های  حوزه  در  داشت:  اظهار  و  کرد  ارزیابی 
و  حمل ونقلی  ترانزیتی،  امکانات  به  می توان  مادی 
از  حداکثری  بهره برداری  و  تکمیل  به  سرعت بخشی 

زیرساخت های اولیه اشاره کرد .
با  آزاد  مناطق  در  خارجی  سرمایه گذار  جذب  وی، 
شده  امکان سنجی  سرمایه گذاری  طرح های  پیش شرط 
را یکی از اصلی ترین ماموریت های مناطق آزاد تجاری-
راستا  همین  در  کرد:  تاکید  و  اعالم  ایران   صنعتی 
دالر  ۴میلیارد  تا  میلیون  یک  سرمایه گذاری  طرح های 
جهت تقدیم به رئیس جمهور و کمیسیون  های مشترک 
چراکه  گردد؛  تدوین  و  تهیه  آزاد  مناطق  در  اقتصادی 
موجود  سرمایه  دالر  میلیارد  ۸۰هزار  حجم  از  متاسفانه 
در جهان، ما فقط موفق به جذب یک میلیارد دالر در 

مناطق آزاد شده ایم .
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
بیان  با  پایان  در  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
مدیران  سوی  از  شده  صرف  زمان  یک پنجم  این که 
سرمایه گذار  جذب  به  معطوف  باید  آزاد  مناطق 
بازارهای هدف کشورهای همسایه  اولویت  با  خارجی 
همت  با  می توان  نمود:  خاطرنشان  باشد،  منطقه  و 
ارزش  آینده  چهارسال  ظرف  مضاعف،  همکاری  و 
از  بیش  به  را  آزاد  مناطق  سرمایه گذاری  طرح های 

۳۰۰میلیارد دالر افزایش داد .

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
از  بازدید  از  پس  اقتصادی  ویژه  و  تجاری-صنعتی 
طرح های  و  تولیدی  بندری،  اقتصادی،  ظرفیت های 
خبرنگاران،  با  در گفت وگو  انزلی  آزاد  منطقه  توسعه ای 
با تصریح بر این که منطقه آزاد انزلی از پرظرفیت ترین 
مناطق آزاد کشور است، اظهار داشت: وجود بنادر انزلی 
و کاسپین در منطقه آزاد انزلی از ظرفیت های این منطقه 
در حوزه های صادراتی و ترانزیت کاال محسوب می شوند 
این ظرفیت در  بندر  توسعه دو  اجرای طرح های  با  که 

حدود ۳۰میلیون تن افزایش می یابد.
اقتصاد  برونگرایی  مسئولیت  عبدالملکی،  حجت اهلل 
کشور در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را 
برعهده مناطق آزاد عنوان کرد و با اشاره به این که در 
آینده نزدیک خطوط ریلی رشت به بندر کاسپین تکمیل 
کشور  سراسری  ریل  به خط  انزلی  آزاد  منطقه  و  شده 
ریلی،  حمل ونقل  راه اندازی  با  افزود:  می شود،  وصل 
بخشی از ترانزیت ملی و بین المللی در کریدور شمال-

جنوب از این مسیر انجام می شود؛ موضوعی که خواسته 
در  ذی نفع  کشورهای  از  یکی  عنوان  به  روسیه  کشور 

مسیر تجاری مزبور نیز می باشد.
حجم  زیرساخت ها،  تکمیل  با  اینکه  بیان  با  وی 

بنادر  از  کشورمان  از  عبوری  ترانزیت  از  قابل توجهی 
برنامه های  وجود  از  می گیرد،  صورت  کاسپین  و  انزلی 
حوزه  در  زیرساختی  ظرفیت های  توسعه  جهت  خوب 
زنجیره  تکمیل  با  نمود:  اذعان  و  داد  خبر  حمل ونقل 
ریلی  رو-رو  اسکله های  ساخت  و  ترکیبی  حمل ونقل 
توسعه  راستای  در  عالی  بسیار  گام های  خودرویی،  و 

اقتصادی این استان و کشور برداشته می شود.
تفاهم نامه  وجود  به  اشاره  با  رئیس جمهور  مشاور 
همکاری مابین مناطق آزاد انزلی و چابهار با منطقه آزاد 
لوتوس آستراخان روسیه که زمینه ساز اتفاقات خوبی در 
آینده نزدیک است، افزود: راه اندازی خط ترانزیتی بین 
این چهار منطقه، حجم ترانزیت از جمهوری اسالمی را 
به طرز قابل توجهی افزایش می دهد و به موازات آن در 
جهانی  اقتصاد  به  ورود  و  برونگرایی  نیز  ساختار  حوزه 

نیز از دریچه مناطق آزاد کشورمان تقویت خواهد شد.
شده  تکمیل  را  انزلی  آزاد  منطقه  ظرفیت  عبدالملکی، 
زیادی  واحدهای  فعال سازی  به  اشاره  با  و  اعالم کرده 
حضور  افزایش  و  تقویت  لزوم  بر  منطقه،  این  در 
شمال  آزاد  منطقه  نخستین  در  خارجی  سرمایه گذاران 
کشور تاکید نمود و گفت: تقویت سرمایه گذاری خارجی 
و تامین مالی بین المللی از طریق مناطق آزاد، از اهداف 

این درحالی است که درآمد  این مناطق است و  اصلی 
انزلی  آزاد  منطقه  تولیدات  صادرات  دالری  ۲۰میلیون 
بیش  تولیدات صادراتی  در  باید  و  نیست  مطلوبی  عدد 

از تولیدات سرزمین اصلی باشد.
از اعالم آمادگی و استقبال سرمایه گذاران خارجی  وی 
و داخلی صادرات محور در زمینه حضور در محدوده های 
پیش بینی شده طرح توسعه منطقه آزاد انزلی خبر داد و 
یکی از شاخص های خوب مناطق آزاد را ارزش تولیدات 
آن به ازای یک مترمربع در مناطق آزاد عنوان کرد که از 
میانگین کشور باالتر است و اظهار کرد: در این مناطق 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر تولید می شود و تعداد 
قابل مالحظه ای شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها 
در این منطقه مستقر هستند و مزیت ویژه در این بخش 

محسوب می شود.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: منطقه 
آزاد انزلی با توجه به ظرفیت های موجود، مکان مطلوبی 
از  منظور  همین  به  است؛  نوآوری  و  علمی  جامعه  برای 
دانش بنیان  شرکت های  پیش  از  بیش  حضور  قابلیت 
برخوردار می باشد و در این میان شرکت های فعال در این 
منطقه تولیدکننده محصوالت و کاالهای با قابلیت صادراتی 

بوده و بر این اساس بهره برداری مسئولین از امکانات و 
دانش بنیان  اقتصاد  تقویت  برای  منطقه  این  فرصت های 
اقتصاد  تقویت  به  می تواند  نوآور  واحدهای  استقرار  و 

دانش بنیان کشور کمک نماید.
شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  است،  گفتنی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جریان بازید از منطقه 
درحال  طرح  کاسپین،  بندری  مجتمع  از  انزلی،  آزاد 
و  سراسری  ریل  خط  به  منطقه  این  اتصال  تکمیل 
توانمندی های تعدادی از فعالین اقتصادی منطقه دیدار 
ظرفیت های  و  فرصت ها  جریان  در  نزدیک  از  و  کرده 

نخستین منطقه آزاد شمال کشور قرار گرفت.

اخبار منطقه آزاد انزلی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

مشاور رئیس جمهور در جمع فعاالن اقتصادی منطقه آزاد انزلی مطرح کرد:

مشاور رئیس جمهور در شورای اداری سازمان منطقه آزاد انزلی   تصریح کرد:

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد:

محدودیت اراضی جهت ارائه به تقاضاهای 
سرمایه گذاری، مهم ترین چالش منطقه آزاد انزلی

اولویت  دبیرخانه شورایعالی، رفع مشکالت مالیاتی و ارزش افزوده در مناطق آزاد

مردمی کردن و بین المللی سازی، دو راهبرد اساسی مناطق آزاد در دوره جدید

منطقه آزاد انزلی از پرظرفیت ترین مناطق آزاد کشور است

با ریاست حجت اهلل عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و با حضور عیسی 
فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، 

نشست شورای فرهنگی- اجتماعی این منطقه برگزار شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه بازدید 
از حدود و ثغور منطقه، بررسی مسائل و ظرفیت های بومیان، 
آشنایی نزدیک با اقدامات و توانمندی های اقتصادی به همراه 
برگزاری جلسات کاری با فعالین فرهنگی، اقتصادی و اعضای 
شورای اداری هر منطقه آزاد مهم ترین اهداف سفرهای کاری 
خود به مناطق آزاد را تشکیل می دهد، اظهار داشت: نخستین 
فرهنگی،  فعالین  و  اهالی  میان  در  حضور  ما  کاری  جلسه 
اجتماعی مناطق آزاد است تا اعالم کنیم فرهنگ در مناطق آزاد 

جمهوری اسالمی ایران در صدر تمام مسائل قرار دارد.
حجت اهلل عبدالملکی با ارائه تفسیری از آیات قرآن کریم که 
براساس آن تشکیل هر نظام اجتماعی-سیاسی با هدف تکامل 
معنوی و تقویت عبودیت انسان اعالم شده، تصریح کرد: مهم 
بودن اقتصاد ناشی از قدرت کمک کنندگی و مقدمه بودن آن 
برای رسیدن به هدف می باشد و این درحالی است که علی رغم در 
اولویت و فوریت بودن مسائل اقتصادی در کشورمان، دلیل برخی 

مشکالت فرهنگی موجود ناشی از ضعف اقتصاد است.
وی با تاکید بر این رهیافت که مناطق آزاد ذیل نظریه اقتصاد 
مقاومتی قابل تعریف است، نه نظریه لیبرالیسم اقتصادی، 
افزود: این مهم در بند۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
از سوی مقام معظم رهبری در قالب شرح وظایف و انتظارات 

از ظرفیت های مناطق آزاد ظاهر و بر آن تاکید شده است.
از  منبعث  را  مقاومتی  اقتصاد  بنیان  و  ریشه  عبدالملکی، 
فرهنگ اقتصادی غنی که برآمده از ایدئولوژی ناب اسالم 
محمدی)ص( است، عنوان کرد و با اشاره به اینکه فرهنگ 
اصیل اسالمی، ایرانی و انقالبی مولفه های تشکیل دهنده 
فرهنگ اقتصاد مقاومتی می باشد، افزود: بر این اساس در 
با  آشنایی  عالوه بر  آزاد  مناطق  فرهنگ  اهالی  با  جلسات 
و  هم افزایی  سازوکارهای  و  تذکرات  مسائل،  و  ظرفیت ها 
فرهنگی،  فعالین  توانمندی های  از  حداکثری  بهره برداری 
اجتماعی و سازمان های مناطق آزاد در دستورکار قرار می گیرد.

و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
از پیش  پایان خواستار مشارکت بیش  ویژه اقتصادی در 
اصحاب فرهنگ مناطق آزاد در فرآیندهای تصمیم گیری، 
برنامه ریزی و کارگروه ها شد و تاکید کرد: باید توجه داشته 
منجر  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  پیشرفت  اگر  که  باشیم 
آسیب های  کاهش  و  فرهنگی  شاخص های  ارتقای  به 
چراکه  نیست؛  ارزشی  هیچ  دارای  نگردد،  اجتماعی 
نمونه های تاریخی همچون یکی، دوسال ابتدایی تشکیل 
کردن  طی  از  بعد  مدینه النبی،  در  پیامبر)ص(  حکومت 
و  اقتصادی  رشد  شاهد  اقتصادی،  مشکالت  و  تحریم ها 
تحوالت فرهنگی، اجتماعی گسترده ای بودیم؛ موضوعی 
که مناطق آزاد می توانند در قالب تحقق برنامه گام دوم 

انقالب اسالمی در تحقق آن نقش موثری ایفا نمایند.

در راستای معرفی توانمندی ها و ظرفیت های منطقه آزاد 
انزلی در مسیر تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی کشور 
رئیس  روسیه؛  به ویژه  و  اوراسیا  بازارهای  به  صادرات  و 
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
رأس هیاتی متشکل از معاون اقتصادی و سرمایه گذاری،  
معاون امور بندری و دریای خزر و مشاورین این سازمان، 
با مدیران ارشد ایران  خودرو، بهمن و ایساکو به بحث و 

تبادل نظر پرداختند.
مهم ترین محورهای مورد توافق در جلسات کاری برگزار 
خودرو؛  ایران  بین الملل  امور  و  صادرات  معاون  با  شده 
می توان  را  ایساکو  مدیرعامل  و  بهمن  گروه  مدیرعامل 
در زمینه صادرات خودروهای ایران خودرو به بازار اوراسیا 
انعقاد  بررسی  بندری کاسپین،  از مسیر مجتمع  و روسیه 
تفاهم نامه همکاری با گروه بهمن جهت واردات قطعات 
و  ایران  قزاقستان،  چین،  مسیر  از  تولیدی  خودروهای 
از  ایساکو  اولیه و قطعه های موردنیاز شرکت  تامین مواد 

کریدور مزبور عنوان کرد.
بلندپایه  هیات  مابین  گرفته  صورت  توافق های  دیگر  از 
اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی با مدیران ارشد صنعت 
این  در  قطعه سازی  کارخانه  احداث  کشور،  خودروسازی 
شرکت های  سهمیه  خارجی  خودروهای  واردات  منطقه، 
از  انزلی،  آزاد  منطقه  پالک  با  یا  و  مسیر  از  خودروساز 
فی  همکاری  جدید  و  مهم  سرفصل های  و  موضوعات 

مابین ارزیابی می شود.
و  قعطات  از  قابل توجهی  بخش  هم اکنون  است،  گفتنی 
مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات کشور به ویژه خودروسازان 
ایران از طریق منطقه آزاد انزلی وارد می شود و با عنایت 
به ظرفیت ها و مزیت های قانونی، وجود دو مجتمع بندری 
خط  به  منطقه  این  اتصال  ملی  طرح  کاسپین،  و  انزلی 
ریل سراسری و نقش محوری نخستین منطقه آزاد شمال 
اتحادیه  اعضای  با  کشورمان  مراودات  توسعه  در  کشور 
کاسپین؛  دریای  ساحلی  کشورهای  و  اوراسیا  اقتصادی 
در آینده نزدیک این منطقه به مرکز مناسبات منطقه ای 
و  مدیرعامل  رایزنی  و  شد  خواهد  تبدیل  فرامنطقه ای  و 
در  راهبرد  این  تحقق  مسیر  در  سازمان  ارشد  مدیران 

دستورکار قرار دارد.

مناطق آزاد ذیل نظریه 
اقتصاد مقاومتی قابل 

تعریف است نه نظریه 
لیبرالیسم اقتصادی

صادرات محصوالت به 
اوراسیا و تامین قطعات 
خودروسازان از مسیر 

منطقه آزاد انزلی

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
اظهار کرد:

در جلسات مسئولین سازمان منطقه آزاد انزلی 
با مدیران شرکت های خودروساز توافق شد:
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ایران در طول دهه 90، در معرض چالش های ساختاری و  آزاد  مناطق 
مفهومی زیادی قرار گرفتند که اگر بخواهیم نقطه عطف این چالش ها 
را بیان کنیم، قطعا تصویب ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه می باشد. 
نظارت پذیری؛  افزایش  بهانه  به  دهم  مجلس  در  ماده  این  تصویب  با 
مناطق آزاد وارد گردونه ای از مشکالت شدند که حتی آنها را از مسیر 
و  اقتصادی  )فعالین  را  مخاطبین شان  و  کرد  منحرف  خودشان  اصلی 
این  آینده  از  آزاد(  مناطق  اقتصاد  مختلف  بخش های  سرمایه گذاران 

مناطق به کلی ناامید نمود.
در پی تصویب ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه، این مناطق در نقطه ضعف 
قرار گرفتند، به طوری که گمان می شود صحنه طوری برنامه ریزی گردید تا 
به تدریج مفهومی بنام مناطق آزاد از سپهر اقتصادی کشور حذف شود. البته 
مناطق آزاد پیش از تصویب این قانون هم از سوی نهادهای مختلف تحت 
فشارهای گوناگون بودند و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد هیچ گاه به درستی 
و دقت اجرا نشد. این قانون که در نوع خودش مترقی ترین و منسجم ترین 
قانون در عرصه قانونگذاری کشور بود، به دالیل نامعلوم فرصت اجرای 
کامل نیافت. حتی کار بدانجا کشید که اشخاصی )حقیقی و حقوقی( کامال 
هوشمندانه برخی از مواد ویژه آن، ازجمله ماده 13 و ماده 18 را از مسیر شکایت 
به دیوان عدالت اداری ابطال نمودند و مسئولین وقت دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نه تنها از این قضیه تا مدت ها خبر نداشتند، بلکه 
پس از اطالع نیز نتوانستند چاره ای برای آن بیاندیشند و امروز که صحبت 
از ایجاد بانک   آفشور، بورس بین الملل و تمامی ابزارهای مالی بین المللی 
مرتبط می شود، باید توجه داشته باشیم که اساسا ماده قانونی که به استناد آن 
چنین سخنان و سیاست هایی عنوان می گردد، از سوی دیوان عدالت اداری 

ابطال شده است!
در کنار موضوع ابطال موادی از قانون مناطق آزاد، ما لغو و بی اثر کردن 
داریم که عموما پس  را هم  آزاد  مناطق  قانون  مزیت های  و  مشوق ها 
از سال 1397 اتفاق افتاده است؛ لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده و 
قانونی  مزیت های  جزو  آزاد  مناطق  کارکنان  حقوق  بر  مالیات  معافیت 
ملغی شده است و علی غم  اخیر  بود که طی سال های  مناطق  این  در 
مزیت ها  این  تجدید  راستای  در  اقدامی  هنوز  قال ها،  و  قول ها  تمام 
انجام نگردیده و امروز موضوع لغو معافیت بر ارزش افزوده بالی جان 
شده  اخذ  مبالغ  و  گشته  آزاد  مناطق  تولیدی-صادراتی  مجموعه های 
اقتصاد  شورای عالی  مصوبه  برخالف  آزاد،  مناطق  اقتصادی  فعالین  از 
مقاومتی، نه تنها در دوماه به صادرکنندگان برگشت داده نمی شود، بلکه 
صادرکنندگان مظلوم مناطق آزاد باید ماه ها تالش کنند پولی که با دست 

خودشان داده اند، بعد از تحمل مشقت های فراوان پس بگیرند  .
رئیس جمهور  اول  معاون  اخیر  ابالغیه  کنار  در  را  قضایا  این  اگر  اما 
انتقال رسمی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  مبنی بر 
به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهیم، نشان دهنده 
به نتیجه نهایی رسیدن فرآیندی است که طی سال های اخیر بر مناطق 
آزاد جریان یافته است. اما چنانچه بخواهیم از دیدگاه اصالحی به آینده 
نگاه کنیم؛ به نظر می رسد امروز شرایطی وجود دارد که می توان بخشی 
از مسیر تخریب شده مناطق آزاد را ترمیم نمود. خوشبختانه مسئولین 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  جدید  دبیر  به ویژه  آزاد  مناطق  کنونی 
متعددی،  موضع گیری های  در  عبدالملکی  دکتر  آقای  جناب  اقتصادی، 
لحاظ  از وجوب  آزاد،  مناطق  در  بحرانی  به وجود شرایط  اذعان  ضمن 
عنوان  و  گفته  سخن  قانون  کامل  اجرای  و  قانونی  مزیت های  کردن 
نموده است که با تمام توان خواهد کوشید اجرای دقیق قانون و احیای 
معافیت ها و مشوق های قانونی را به عنوان »حق الناس« پیگیری نماید. 
و  اقتصاد  وزیر  معاون  وعده  تحقق  در صورت  که  بود  امیدوار  می توان 
و  پنجره فرصت گشوده  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی 
مناسبی  و  مطلوب  بسیار  طرز  به  آزاد  مناطق  در  کار  و  کسب  محیط 

بهبود خواهد یافت .
در این راستا همچنین می توان گفت، شرایط محیطی نیز به نفع اراده 
حاکم بر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است؛ چراکه 
غیردولتی  و  دولتی  دستگاه های  پیشنهادات  جمع بندی  زمان  در  امروز 
سازمان  ابالغیه  بنابه  هستیم.  توسعه  هفتم  برنامه  قانون  تدوین  برای 
ارائه  نهایی  فرصت  سال جاری،  آذرماه  آخر  کشور،  بودجه  و  برنامه 
مناطق  مدیریت عالی  اگر  است.  توسعه  هفتم  برنامه  برای  پیشنهادات 
نظام  در  مناطق  این  جایگاه  بازتعریف  راستای  در  اقدامی  بخواهد  آزاد 
اقتصادی کشور، بازگردانی معافیت ها و مزیت های قانونی و احیاء قانون 
پیشنهادات دبیرخانه  امر در  این  باید  نماید،  آزاد  اداره مناطق  چگونگی 
شورایعالی برای ستاد برنامه هفتم متبلور شود. حال چنانچه طبق برخی 
سازمان های  عامل  مدیران  برخی  حتی  و  دبیرخانه  مسئولین  اظهارات 
از  خارج  نو  مدیریتی  ساختار  یک  تعریف  برای  قصدی  آزاد،  مناطق 
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مناطق آزاد ندارند، حداقل باید نظام 
پیشنهادات دبیرخانه برای درج در برنامه هفتم توسعه، به سوی تعیین 
و  قانون  احیای  اقتصادی کشور،  آزاد در سیستم  شفاف جایگاه مناطق 
آزاد در سیستم تولید و  مزیت ها، کمی کردن اهداف و کارکرد مناطق 
صادرات و نیز تعیین معیارهای کمی برای مشخص نمودن نقش دقیق 
مناطق آزاد در میزان جذب سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، میزان تولید، 
ارتقای فناوری، میزان صادرات و جذب گردشگر خارجی سوق پیدا نماید.
این است که، آخرین سال  آزاد  فرصت دیگر درحال حاضر برای مناطق 
از مجلس یازدهم می باشد. معموال نمایندگان در این سال با یک دیدگاه 
ایجابی به مسائل نگاه می کنند و سعی می نمایند برخی کاستی ها را در نظام 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور به دور از اغراض و اهداف 
منطقه ای و گروهی رفع کنند. این زمان شاید بهترین زمان برای رایزنی با 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی جهت بهبود و ارتقاء جایگاه مناطق آزاد 
در نظام مدیریت اقتصادی ایران، نقش و کارکرد مناطق آزاد در رسیدن به 
اهداف اقتصاد ملی و نیز بازسازی مزیت های از دست رفته این مناطق باشد. 
فلذا امید است مسئولین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با 
درک صحیح و بهره برداری مناسب از این فضای تعاملی حداکثری نمایندگان 
مجلس، الیحه ها و طرح های متناسبی را با هدف تامین منافع مناطق آزاد 
طراحی و به مجلس ارسال کنند و ضمن افزایش رایزنی با نمایندگان، آنها را 

برای همراهی با برنامه های مناطق آزاد ترغیب نمایند.
در گزارش پیش روی، قصد ما بر این است که با تکیه بر موضوعات 
شورای  مجلس  محترم  نمایندگان  از  برخی  نظر  دریافت  با  فوق الذکر، 
اسالمی در ارتباط با وضعیت جاری مناطق آزاد، از برنامه های آنان برای 
حمایت از مسیر توسعه مناطق آزاد اطالع حاصل کنیم. امید است این 
بالفعل را جهت  بالقوه و  گزارش بتواند بخشی از مسائل و راهکارهای 

برنامه ریزی بهتر نشان دهد  .

غالمرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
 افزایش نظارت پذیری مناطق آزاد

 با تغییرات مدیریتی جدید
غالمرضا مرحبا نماینده مردم آستارا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی در گفت و گو با نشریه، تحول مدیریتی در مناطق آزاد را 

به فال نیک گرفت و به بحث نظارت پذیر شدن این مناطق تاکید کرد.
اظهار  و  برشمرد  آزاد  مناطق  مشکالت  از  یک  را  نظارت پذیری  وی، 
نظارت پذیر  باشد،  جمهوری  ریاست  درحوزه  وقتی  آزاد  مناطق  داشت: 
امور  وزارت  زیرنظر  ولی وقتی  بود؛  بابت دچار مشکل  این  از  و  نیست 

اقتصادی باشد، نظارت پذیرتر خواهد شد. 
این نماینده مجلس معتقد است که مدیریت مناطق را به گونه ای می توان 
تعریف کرد که هم به نحوی ذیل وزارت اقتصاد باشد و هم در عین حال 

اختیارات الزم را هم داشته باشد.

مرحبا بر این موضوع تاکید کرد که نگاه تنگ نظری نباید به مناطق آزاد 
وجود داشته باشد؛ ضمن اینکه نباید این مناطق را محدود کرد. 

معافیت های  لزوم  بر  اسالمی،  شورای  مجلس  اقتصادی  نماینده  این 
مالیاتی برای تشویق سرمایه گذاران در مناطق آزاد تاکید نمود.

ارزش  خصوصا  مالیاتی  معافیت های  بازگشت  امکان  درخصوص  وی 
افزوده و مشوق های گمرکی به مناطق آزاد گفت: این مسئله ارتباطی 
با انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت 
امور اقتصادی و دارایی ندارد؛ چراکه این مناطق طبق قانونی  که دارند، 
باید عمل شود و تا زمانی که قانون اصالح نشده و تغییراتی در آن ایجاد 

نگردد، قانون فعلی حاکم است و بر همان اساس هم اقدام خواهد شد.
یکسری  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  در  آستارا  مردم  نماینده 
دیدگاه های منفی نسبت به مناطق آزاد در سالیان اخیر مطرح شده که 
شاید به عملکرد بعضی از مناطق آزاد بازمی گردد، درحالی که نباید آن 
را به کل مناطق تعمیم داد. مناطق آزاد یک فرصت برای اقتصاد کشور 
و هم برای اقتصاد دنیا است و در اقتصادهای مختلف دنیا حتی آنهایی 
که اقتصاد آزاد و لیبرال داشتند، وجود مناطق آزاد موثر بوده است. لذا 
من فکر می کنم ما به دور از هرگونه تنگ نظری باید به این مناطق نگاه 
کنیم؛ این مناطق نباید محدود و بسته شوند و معافیت ها نیز باید باشد؛ 
زیرا این مناطق دروازه ورود تکنولوژی و صادرات کاالهای داخلی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان 
کرد: ما در مناطق آزاد نتوانستیم تولیدات مناسبی را داشته باشیم  که به 
عنوان یک پایگاه صادراتی از آنها استفاده نماییم؛ بنابراین باید به این 

مسائل توجه و مناطق آزاد را به جایگاه واقعی خود بازگردانیم.

احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس:
اختیارات در مناطق آزاد به اندازه کافی وجود دارد

و  ابوموسی  حاجی آباد،  قشم،  بندرعباس،  مردم  نماینده  مرادی  احمدی 
بندر خمیر در مجلس شورای اسالمی نگاهی مثبت به الحاق دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی 

دارد.
وی در گفت وگو با نشریه، بر بحث نظارت مجلس تاکید کرد و گفت: 
این  مهم  کند،  اقدامی  نمی تواند  رئیس جمهور  نظر  بدون  اقتصاد  وزیر 
است که وزارت اقتصاد باور داشته باشد که مناطق آزاد زیرنظر او است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت ها هنوز نتوانستند به اهداف واقعی 
کشور در بحث فعالیت مناطق آزاد دست یابند، گفت: یکی از دالیل این 
زیر نظر  آزاد  مناطق  گذشته  در  دارد؛  وجود  که  است  ابهاماتی  مسئله، 
روسای جمهور بود و معموال به سبب آن که از کسی هم حرف شنوی 
نداشتند، طبیعتا هیچ دستگاهی نمی توانست بر آنها نظارت کند. بنابراین 
اقدامی که مجلس انجام داد این بود که این مناطق زیر نظر وزارتخانه ای 

برود که مجلس بتواند نظارت خود را بر آنها اعمال کند.
چراکه  نیست؛  اختیارات  آزاد،  مناطق  اصلی  مسئله  داد:  ادامه  مرادی 
اختیارات به اندازه کافی وجود دارد؛ لذا افرادی که در این مناطق گمارده 
می شوند، باید عزم و اراده جدی و روحیه مردم داری داشته باشند و تولید 
مناطق  در  فعالیت  متاسفانه  اما  دهند؛  قرار  دستورکار  در  صادرات را  و 
آزاد، تبدیل به کارهای روتینی شده است که اگر این وظایف را به هر 

دستگاهی بدهید، آنها را انجام می دهد.
همچنین  و  آزاد  مناطق  فعلی  وضعیت  بنابراین  کرد:  تصریح  وی 
عملکردها، ربطی به این دولت و دولت های گذشته ندارد و به نظر من 
باید در کنار ساختار، افراد مناسبی را تعیین کرد و مجلس قانون وضع 
کرده است که پست های حساس را به افراد کاردان که تجربه کافی را 

در این زمینه دارند، بدهند.
در  خمیر  بندر  و  ابوموسی  حاجی آباد،  قشم،  بندرعباس،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه فرقی ندارد مناطق آزاد ذیل نظر 
وزارت اقتصاد باشد یا ریاست جمهوری، اظهار داشت: وزیر اقتصاد بدون 
وزارت  که  است  این  مهم  و  کند  اقدامی  نمی تواند  رئیس جمهور  نظر 
باور  این  او است، ولی  آزاد زیرنظر  باشد که مناطق  باور داشته  اقتصاد 
وجود ندارد؛ رئیس جمهور هم به لحاظ اینکه مشغله فراوان دارد، بنابراین 
مناطق آزاد باید زیر نظر کسی باشد که روی آنها تسلط دارد و بهترین 

گزینه، وزارت اقتصاد است.
مرادی تاکید کرد: اگر کسی که روی کار می آید، وظایف خود را بداند؛ 
دنیا  آزاد مهم  و مناطق  با مشکلی مواجه نخواهیم شد. مگر جبل علی 
چگونه عمل کردند و به هدف اصلی خود رسیده اند؟ هدف اصلی مناطق 
آن،  موازات  به  که  نیست  دیگری  چیز  صادرات،  و  تولید  از  غیر  آزاد 
اشتغال ایجاد شده و تولید و صادرات صورت می گیرد و در نهایت گردش 
اقتصادی قوی ایجاد می شود؛ چراکه قوانین دست و پاگیری که در دیگر 

نقاط کشور وجود دارد، در مناطق آزاد وجود ندارد.
در  خمیر  بندر  و  ابوموسی  حاجی آباد،  قشم،  بندرعباس،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: مناطق آزاد در کشور 
ما بیشتر به حیاط خلوت تبدیل شده است؛ من خودم برای قشم تحقیق 
انتظاری که از مجلس داریم هم تحقق پیدا  و تفحص دادم؛ متاسفانه 
روند  و  بازمی گردد  هم  ما  خود  عملکرد  به  وضعیت  این  لذا  و  نکرده 
مناطق آزاد هم به همین شکل ادامه خواهد داشت و مطمئن باشید اگر 
چهار سال دیگر بگذرد، وضعیت همین خواهد بود؛ چراکه عده ای اجازه 
نمی دهند این اقدامات و اهداف به نتیجه برسد. مگر قدرتی وجود دارد 
که خودرو را ساماندهی کند!؟ این مافیا همان طور که در حوزه خودرو 
حضور دارند، از مناطق آزاد نیز بهره می برند، همیشه پشت پرده بوده اند 

و صحنه گردان اصلی هستند.
  

جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس:
اختیارات مناطق آزاد را محدود نکردیم

جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
تصمیم  به  نسبت  نشریه،  با  گفت و گو  در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
مجلس مبنی بر حذف معافیت های مالیاتی و مشوق های سرمایه گذاری 
در مناطق آزاد اعتراض کرد و وجود این مزیت ها را الزمه سرمایه گذاری 

در این مناطق دانست. 
شورایعالی  دبیرخانه  در  محدودیت  ایجاد  برای  نمایندگان  تعمد  از  وی 
این  عمدا  ما  کرد:  تاکید  و  گفت  سخن  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
کار را کردیم که برای مناطق آزاد محدودیت ایجاد کنیم تا کامال آزاد 
نباشد و قوانین را دقیق لحاظ کنند و دستگاه های نظارتی هم بر آنها 

ورود داشته باشند.
این نماینده مجلس در رابطه با تحوالت جدید مدیریتی در مناطق آزاد 
مجلس  چند  هر  دارد،  را  خود  ویژه  شرایط  آزاد  مناطق  داشت:  اظهار 
آزاد  مناطق  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  همچون  قوانین  برخی  اعمال  با 
و  شود  حذف  باید  قوانین  این  معتقدم  بنده  اما  است؛  کرده  محدود  را 
می بایست مشوق هایی را برای این مناطق با هدف صادرات و استقرار 
مناطق  اینکه  کنیم.  مشخص  تبدیلی  صنایع  و  مناطق  این  در  صنعت 
آزاد زیرنظر وزارت اقتصاد است، به دلیل رفتار خود مناطق آزاد است؛ 
برنامه  در  بنابراین  دارد؛  وجود  مناطق  این  در  رانت هایی  بعضا  چراکه 

ششم توسعه مصوب کردیم که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصاد باشد تا مجلس نظارت خود را بیشتر بر  اقتصادی زیرنظر وزیر 

این مناطق داشته باشد.
و  اقتصادی  پرانرژی،  نیروی  عبدالملکی  آقای  داد:  ادامه  کوچکی نژاد 
فعالی است و با توجه به اینکه تجربه دوره کوتاهی در وزارت کار را هم 

دارد، ضعف های خود را شناخته و باید آنها را را جبران کند.
وی با اشاره با ایجاد محدودیت با انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ما عمدا 
این کار را کردیم که برای مناطق آزاد محدودیت ایجاد کنیم  تا کامال 
آزاد نباشد و قوانین را دقیق لحاظ کنند و دستگاه های نظارتی هم بر آنها 
ورود داشته باشند. تاکنون مناطق آزاد بیشتر با زمین فروشی توانستند 
خودشان را حفظ کنند، که کار خوبی نیست؛ در استان ما )گیالن( جز 
و حقوق های کالن  فروختند  زمین  نکردند؛  دیگری  کار  فروشی  زمین 
دادند؛ درحالی که این مناطق باید به تولید، اشتغال و جذب سرمایه گذاران 

خارجی بازگردند.
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
امکان بازگشت معافیت های مالیاتی خصوصا ارزش افزوده و مشوق های 
گمرکی به مناطق آزاد اذعان نمود: به نظر بنده مجلس باید در قانون 
بودجه 1402، این مسئله را اصالح کند؛ چراکه این رویه به نفع مناطق 
آزاد و کشور نیست. وقتی شرح وظایفی را برای مناطق آزاد مشخص 
می کنیم، در نتیجه نیاز است مشوق هایی هم برای آنها در نظر بگیریم.

کوچکی نژاد درخصوص انتظارات از دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی گفت: دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
به  را  آزاد  مناطق  مدیران،  یعنی  کند؛  جلوگیری  حاشیه پردازی  از  باید 
عنوان  حیاط خلوت دولت نبینند و کسانی که از قدرت افتادند و جایگاهی 
برایشان ندارند را انتصاب نکنند؛ بلکه به بومی گزینی بیشتر توجه کنند؛ 
همچنین به زیرساخت های این مناطق بیشتر توجه کنند و مناطق آزاد 
را برای ایران بخواهند، نه برای منطقه کوچک؛ همچنین ارتباط مناطق 
آزاد کشور را با دیگر کشورها بیشتر مورد توجه قرار دهند؛ چراکه این 

موارد بر رونق و توسعه اقتصاد کشور تاثیر زیادی خواهد داشت.
بودجه مجلس شورای  برنامه و  نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون 
دائمی  احکام  قانون  ماده 65  اجرای  با  رابطه  در  پایان  در  اسالمی 
اظهار  آزاد،  مناطق  در  جدید  شرایط  ایجاد  با  کشور  توسعه  برنامه های 
مشخص  قانون  در  دادیم،  آزاد  مناطق  به  که  اختیاراتی  تفویض  کرد: 
است و معتقدم از همان اختیارات می توانند استفاده کنند؛ با قرار دادن 
امور  وزارت  ذیل  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
اقتصادی و دارایی، ما اختیارات را از آنها نگرفته ایم، بلکه کنترل را دست 

وزارتخانه ای گذاشتیم که پاسخگوی مجلس باشد.
 

سیدالبرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس :
ایجاد محدودیت، بخشی از سیالیت کار را زیر سوال 

می برد
کمیسیون  عضو  و  خدابنده  شهرستان  مردم  نماینده  حسینی  سیدالبرز 
نشریه، درخصوص  با  در گفت وگو  نیز  اسالمی  عمران مجلس شورای 
محدودیت های ایجاد شده برای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی تاکید کرد: ایجاد محدودیت، می تواند بخشی از سیالیت کار را 
زیرسوال ببرد؛ یعنی مسئولیت ها را وابسته به یکسری نهادهای دولتی 
می کند که احتمال اینکه تداخل در وظایف ایجاد شود و اخالل در انجام 

امور اتفاق بیفتد، زیاد است. 
طبق گفته این نماینده؛ تفویض اختیارات به مناطق آزاد الزامی است و 

دولت در مجموعه مدیریتی این مناطق، باید تعیین تکلیف کند.
وی با اشاره به وظایف دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: 
داخلی،  از ظرفیت های  استفاده  کنند که عالوه بر  ایجاد  را  باید فضایی 
اقتصاد کشور را به اقتصاد جهانی، جهت تسهیل کار تجاری وصل کند. 
اما متاسفانه ما از این ظرفیت استفاده نکرده ایم و معموال در مناطق آزاد 
شرایط به گونه ای پیش رفته که از ظرفیتی که قانون برای این مناطق 
معافیت های  از  استفاده  با  آزاد  مناطق  و  نشد  استفاده  نموده،  مشخص 

مالیاتی، به جای اینکه مولد باشند، به مراکز باراندازی تبدیل شده اند.
حسینی ادامه داد: مناطق آزاد تا 20سال معافیت مالیاتی دارند، درحالی 
که اگر از این ظرفیت ها درست استفاده شود، باید گشایشی در اقتصاد 
کشور رخ دهد؛ به نظرم جاهایی که ارکان، درست تعریف شده و مدیریت 
این مناطق با ساختار اجرایی، سرجای خود هستند، تا حدودی به حوزه 
اقتصادی کمک کرده است؛ اما هرجا از حیث ساختار مدیریتی مشکل 
داشتیم، در نتیجه این مناطق نه تنها مشکلی را حل نکردند، بلکه ما را 
بیشتر مصرفی کرده اند. اکنون هم اگر شرایط اقتصادی به گونه ای پیش 
رفته که وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی این امر شده، مفهومش 
این است که باید بتوانیم با اقتصاد آزاد دنیا ارتباط پیدا کنیم و اگر قرار 
باشد قیود دست و پاگیری را به آنها تحمیل کنیم، قطعا نمی توانند خوب 

کار کنند، درحالی که این مناطق باید بتوانند خودگردان شوند.
ایجاد  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
محدودیت در حوزه اختیارات مناطق آزاد با تغییرات مدیریتی جدید اظهار 
کرد: ایجاد محدودیت، بخشی از سیالیت کار را زیرسوال می برد، یعنی 
احتمال  که  می کند  دولتی  نهادهای  یکسری  به  وابسته  را  مسئولیت ها 
اینکه تداخل در وظایف ایجاد شود و اخالل در انجام امور اتفاق بیفتد، 
زیاد است؛ شاید از حاال قضاوت کردن، زود باشد؛ ولی روند کار این را 
نشان می دهد که اگر سیالیت ساختار اقتصادی را از حیث تصمیم گیری 
اقتصاد  به روند تصمیم گیری خود نخواهند رسید و در  بگیریم،  آنها  از 

کشور نمی توانند نقش خود را اجرا کنند.
توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  اجرای  با  رابطه  در  وی 
کشور با ایجاد شرایط جدید در مناطق آزاد بیان داشت: در مناطق آزاد 
یکسری تناقضات در نحوه انجام کار ازجمله ساخت و ساز و اداره امور 
این مناطق وجود دارد و دولت در تسهیل ارتباطِی ساختارهای دولتی با 
درون مجموعه مدیریتی مناطق آزاد، باید تعیین تکلیف کند؛ یعنی اگر 
قرار است ساخت و سازی اتفاق بیفتد، وزارت راه و شهرسازی چگونه 
باید عمل کند و اگر مناطق آزاد نزدیک شهرهای بزرگ بودند همچون 
به  قانون  وقتی  زیرا  دارند؟  اروند، شهرداری ها چه وظایفی  آزاد  منطقه 
مشابه  اتفاقی  ساز  و  ساخت  در  زمان  آن  نشود،  انجام  درستی  شکل 
متروپل رخ خواهد داد و در انجام وظایف فرافکنی می شود؛ لذا دولت باید 
به  این مناطق  اینکه معتقدم در  ریل گذاری و شفاف سازی کند؛ ضمن 
دلیل اینکه پایه اقتصادی دارند، باید مدیریت واحدی داشته باشد و اگر 
دولت به جز ریل گذاری، تصدی گری هم کند، اخالل در انجام وظایف 

خواهد بود و به اهداف نمی رسد.
حسینی، پیشنهاداتی هم برای مسئولین جدید مناطق آزاد داشت و اذعان 
آزاد  مناطق  ما  دارد؛  برون زایی  و  دروان زا  ظرفیت  آزاد،  مناطق  نمود: 
در  ما  قوانین  عادی  روند  در  که  کارهایی  از  بخشی  تا  می کنیم  ایجاد 
کشور، طوالنی می شود، با معافیت ها، جذب سرمایه گذار کند که اثر آن 
در اقتصاد کامال روشن است؛ بنده معتقدم که باید تفویض اختیار شود 
و دولت ریل گذاری و اختیارات را بیشتر کند. ضمن اینکه اگر فرآیند کار 

به سمتی می رود که بخشی از سرمایه گذاران ما خیلی فعالیت اقتصادی 
نکنند و فقط از ظرفیت معافیت ها و تسهیالت استفاده نمایند، باید جلوی 

این کار گرفته شود تا اقتصاد مولد در این مناطق رشد کند.
مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  و  خدابنده  شهرستان  مردم  نماینده 
شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: اگر افراد صاحب سالیق حوزه 
اقتصادی در هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد روی کار بیایند، بسیار 
کارساز خواهد بود. اما اگر انتخاب ها براساس گرایشات سیاسی بوده و 
خیلی در جهت حوزه اقتصادی نباشد، مسائل و اهداف دیگری جایگزین 
عملکرد  باید  بگیریم،  درستی  نتیجه  می خواهیم  اگر  بنابراین  می گردد؛ 
و  نماییم  بررسی  مختلف  دهه های  در  را  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق 
که  بوده  حاکم  درستی  ارکان  حتما  بودند،  موفق  که  مناطقی  ببینیم 
توانستند از ظرفیت قوانین دولت و این مناطق به درستی استفاده کنند.

 
 کمال علیپور خنکداری، عضو مجمع 

نمایندگان استان مازندران در مجلس:
با حذف معافیت های مالیاتی مناطق آزاد مخالف هستیم

کمال علیپور خنکداری نماینده مردم جویبار، سوادکوه و قائمشهر و عضو 
مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
آن  در  از حد  بیش  واردات  آزاد و  مناطق  عملکرد ضعیف  از  نشریه،  با 

گالیه کرد. 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  انتقال  با  وی؛  اظهارات  طبق 
محدود  اختیارات  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت  زیرنظر  اقتصادی 
شخصی  و  نهاد  چه  زیرنظر  آزاد  مناطق  که  نیست  مهم  اما  می شود؛ 
باشد، بلکه موضوع مهم آن است که دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، اساسنامه سازمان های مناطق را کامال مطالعه و موارد مهمی 

که وزن بیشتری دارد را فعال نماید.
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس، با بیان اینکه مهم نیست 
که مناطق آزاد زیرنظر رئیس جمهور و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، 
بلکه مهم این است که اهداف این مناطق را پیگیری کند، گفت: طبق 
اساسنامه مناطق آزاد، مدیران این مناطق باید در راستای رشد اقتصادی و 
بهره وری کشور گام بردارند؛ مهم ترین کار مناطق آزاد این است که بتوانیم 
در منطقه ای با خیال راحت، تولیدات داشته باشیم و دانش را وارد کشور کرده 
و آن را بومی سازی نماییم و بتوانیم صادرات خوبی داشته باشیم؛ اما متاسفانه 

اکنون این روند را در مناطق آزاد شاهد نیستیم.
فاصله  خود  اصلی  اهدف  از  آزاد  مناطق  اینکه  بیان  با  علیپور خنکداری 
واردکننده  عنوان  به  بیشتر  ما  آزاد  مناطق  کرد:  تصریح  است،  گرفته 
شناخته می شود تا صادر کننده؛ درحالی که قرار بود مناطق امن و آزادی 
داشته باشیم که فارغ از مسائل و بروکراسی اداری، مالیات و عوارض 
ندهند و با طیب خاطر بتوانند تولید داشته باشند و در بازار رقابت کنند. اما 
متاسفانه درحال حاضر به واردات کاالهای لوکس تبدیل شده است که 

با اساس و اصل مناطق آزاد فاصله دارد.
ایجاد  با  اختیارات  ایجاد محدودیت در  به  اشاره  با  نماینده مجلس  این 
محدود  اختیارات  قطعا  گفت:  آزاد  مناطق  در  جدید  مدیریتی  تحوالت 
و  نهاد  چه  زیرنظر  آزاد  مناطق  که  نیست  این  من  حرف  اما  می شود، 
باید  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی  بلکه  باشد،  شخصی 
را کامال مطالعه کند و موارد مهمی که  اساسنامه سازمان های مناطق 
وزن بیشتری دارد را فعال کند؛ به عنوان نمونه ما تولیدکنندگان زیادی 
تولید و  تا  بیایند  آزاد  به مناطق  آنها دعوت کنیم که  از  باید  داریم که 

صادرات را تقویت کنند.
وی با تاکید بر اینکه معافیت های مالیاتی مناطق آزاد باید بازگردد، اظهار 
و  ندارد  و عوارض  مالیات  وارد می کنیم، چراکه  فقط کاال  اکنون  کرد: 
مرتب وسعت سرزمینی مناطق را زیاد می کنیم که برای کشور فاجعه بار 
است و اگر نتوانیم از پتانسیل هایی که قانون برای رشد اقتصادی کشور 
وضع کرده، استفاده کنیم؛ مشکل ساز خواهد بود. همچنین معافیت های 
مالیاتی را حتما باید داشته باشیم و آقای خاندوزی از ابتدا پیگیر بودند که 

معافیت مالیاتی حذف شود، که شدیدا با آن مخالف هستیم.
نمایندگان  مجمع  عضو  و  قائمشهر  و  سوادکوه  جویبار،  مردم  نماینده 
بر  تاکید  ضمن  پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  مازندران  استان 
باشد،  فعال  باید  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  این که 
خاطرنشان کرد: معافیت ها باید بازگردد و وزیر امور اقتصادی و دارایی 
شورایعالی  دبیر  رویکرد  همچنین  کند؛  کمک  قضیه  این  به  باید  هم 
باشد؛  سرمایه گذار  جذب  سمت  به  باید  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
سوم اینکه تولیدات ما باید رقابت پذیر با دنیا باشد و حجم صادرات ما در 
مناطق آزاد بیشتر باشد؛ اما در نمودار، وضعیت بسیار پایینی داریم. مسیر 
مناطق آزاد تاکنون درست نبوده و باید به سمت جذب سرمایه گذارانی 

می رفت که بتوانند با دنیا رقابت کنند.
 

 احسان ارکانی، عضو کمیسیون
 برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس:

وزیر اقتصاد ناگزیر به اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه است

احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان و عضو کمیسیون 
در  اسالمی  شورای  مجلس  محاسبات  و  بودجه  و  برنامه  و  تولید  ویژه 

و  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  انتقال  به  نسبت  نشریه،  با  گفت وگو 
ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابراز خوش بینی کرد . 

وی در عین حال بر این موضوع تاکید داشت که با توجه به اینکه زین 
شدن  اجرایی  عدم  پاسخگوی  باید  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  پس 
قوانین و احکام دائمی باشد، در نتیجه ناگزیر است در میز دولت و هیات 
وزیران نسبت به عدم اجرایی برخی موضوعات ازجمله عدم اجرایی شدن 
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، سایر وزرا را برای 

حصول نتیجه بازخواست کند.
این نماینده مجلس در رابطه با قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: انتقال 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی 
بودجه  قانون  بحث  در  گذشته  سال  از  که  بود  موضوعی  دارایی  و 
به  باید  آزاد  مناطق  که  بودند  معتقد  نمایندگان  بود.  شده  تصویب  هم 
و  کنند  نظارت  و  پیگیری  را  موضوعات  تا  باشد  منتسب  مجموعه ای 
تذکرات الزم را بدهند. درواقع عملکرد مناطق آزاد را از مقامی پاسخگو 
گرفتند  نظر  در  موضوع  این  برای  را  اقتصاد  وزارت  لذا  نمایند؛  مطالبه 
را  این طرح  هم  نهایتا  و  ملحق شود  وزارتخانه  این  به  آزاد  مناطق  تا 

تصویب کردند.
ارکانی ادامه داد: اکنون این موضوع با پیگیری های وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و ابالغیه دولت، بعد عملیاتی پیدا کرد و دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد الحاق شد. حال امیدواریم با توجه به 
انتخاب آقای عبدالملکی که سابقه وزارت هم داشته اند و همچنین با توجه به 
اینکه درحال حاضر وزیر اقتصاد باید درخصوص مناطق آزاد پاسخگو باشد، 

شاهد تحوالت مثبت و روبه جلو در این حوزه باشیم.
اسالمی  شورای  مجلس  در  زبرخان  و  فیروزه  نیشابور،  مردم  نماینده 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  الحاق  معایب  درخصوص 
برای  محدودیت  ایجاد  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  به  اقتصادی 
در  استقالل  عدم  و  آزاد  مناطق  سازمان های  و  شورایعالی  دبیرخانه 
تصمیم گیری ها اظهار داشت: آزادی عمل در شرایط فعلی مشکلی ندارد. 
در منطقه آزاد هر حرکت و تصمیمی که در جهت توسعه و حرکت روبه 
جلو و افزایش ظرفیت ها این مناطق برای رشد و پیشرفت کشور درنظر 
اما  می کند.  حمایت  آن  از  نیز  مجلس  و  است  امکان پذیر  شود ،  گرفته 
نکته اینجاست که قبال اشکاالتی درخصوص مناطق آزاد بود که به نظر 
نظارت  امکان  درواقع  و  نیست  آن  پاسخگوی  کسی  می رسید  مجلس 
مردم از طریق مجلس وجود نداشت؛ اما اکنون این امکان فراهم آمده 
پاسخگو  ما  اینکه  است.  شده  پذیرفته  و  قانونی  موضوعی  این  است؛ 
نبودن و خارج کردن یک دستگاه را از نظارت مجلس به معنای عملکرد 

بهتر بدانیم، تصوری اشتباه است.
وی در رابطه با مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی بر بحث گمرک 
مربوطه  مسائل  سایر  و  گمرک  بحث  گفت:  آزاد  مناطق  در  مالیات  و 
نبوده  پیکری  قوانین مشخص هستند و یک موضوع بی درب و  دارای 
که براساس سلیقه افراد باشد. میزان تعرفه های گمرکی و بحث مالیات 
بر ارزش افزوده و درصدهای آن هر ساله در مجلس و در قالب بودجه 
برای مناطق آزاد مشخص می شود و این گونه نیست که وزارت اقتصاد 
برای خودش هر گونه دخل و تصرفی در اعداد و ارقام داشته باشد. اتفاقا 
این موضوع باعث می شود مجموعه وزارت اقتصاد حساسیت بیشتری به 
خرج دهد؛ چراکه مناطق آزاد وابسته به آن است و باید در قبال هر نوع 
کندی عملکرد و حرکت مناطق و توسعه آن، وزیر به مجلس پاسخگو 
باشد. لذا ناگزیر است اگر موانعی که در زیرمجموعه های خودش وجود 
داشته، رفع کند. این وزارتخانه تاکنون خود را نسبت به مناطق آزاد از 
قبل این موانع پاسخگو نمی دانست، اما اکنون وزارتخانه ای پاسخگوست 
و قبل از آنکه کار به مجلس برسد، باید خودش متعهد به رفع آنها باشد. 
را  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورای عالی  همچنان  ما  اینکه  ضمن 
داریم که تصمیمات اصلی و کالن و بحث تصویب و ارتقاء مناطق آزاد 
در این شورا تصمیم گیری می شود؛ شورایی که رئیس آن رئیس جمهور 
است و یک شورای فراوزارتخانه ای است و می توان در آن موضوعات و 

دغدغه های کالن تر را هم مرتفع نمود.
درخصوص  اسالمی  شورای  مجلس  در  تولید  ویژه  کمیسیون  عضو 
اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تفویض 
کرد:  تصریح  آزاد  مناطق  سازمان های  مدیران  به  دستگاه ها  اختیارات 
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  که دبیرخانه  هم  تاکنون  که  اینجاست  نکته 
ویژه اقتصادی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی نبود و به قول 
نتوانستند  هم  باز  اما  کنند،  پیدا  ترقی  راحت تر  می توانستند  خودشان 
عملکرد موفقی داشته باشند. با توجه به اینکه زین پس وزیر اقتصاد باید 
پاسخگوی عدم اجرایی شدن قوانین و احکام دائمی باشد، ناگزیر است 
در میز دولت و هیات وزیران نسبت به عدم اجرایی این موضوع، سایر 

وزرا را بازخواست کند و مجلس هم کمک شان خواهد کرد.
آزاد  به مناطق  مالیاتی  بازگشت معافیت ها ی  امکان  ارکانی درخصوص 
اذعان  آزاد  مناطق  این  بر  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  مدیریت  با 
نمود: امکان بازگشت معافیت ها وجود دارد؛ چراکه وزیر اقتصاد مستقیما 
ما  تلقی شود،  مانع  است و هرگونه موضوعی که  ارتباط  در  با مجلس 

می توانیم از طریق وزارت اقتصاد کمک کنیم تا موانع برطرف گردد.
جدید  دبیر  از  نمایندگان  انتظارات  درخصوص  مجلس  نماینده  این 

شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت:  یکی از انتظارات 
این است که مناطق آزاد صرفا به دروازه واردات تبدیل نشوند، بلکه به 
سمت صادارت کاال نیز بروند. درواقع با استفاده از ظرفیت  معافیت های 
سایر  و  خارجی  سرمایه گذاران  جذب  امکان  و  مناطق  این  مختلف 
ظرفیت هایی که در مناطق مرزی کشور وجود دارد، به این سمت برویم 
که نقش پیش بینی شده برای مناطق آزاد در مسیر رشد و پیشرفت کشور 
به ویژه در مسیر توسعه صادرات کاال از داخل به خارج کشور، به جایگاه 

مورد  انتظار تعریف شود. 
در  سرمایه گذاری  جذابیت های  برای  پیگیری  بحث  در  داد:  ادامه  وی 
مناطق آزاد، چنانچه موضوعات قانونی به عنوان مانع تلقی می شود، دبیر 
محترم جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مجلس منتقل 
نمایند و ما هم قطعا آمادگی اصالح قوانین به نفع توسعه مناطق آزاد 
را خواهیم داشت. همچنین در جاهایی که احساس می شود مناطق آزاد 
جدید الزم است احداث شود، این آمادگی وجود دارد تا از ظرفیت قانونی 

این مناطق برای توسعه بخش های مرزی کشور استفاده کنیم.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان و عضو کمیسیون ویژه تولید و 
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی در پایان درخصوص 
اولویت اصلی مناطق آزاد و بحث درونگرایی در قالب جایگزینی واردات و 
یا برونگرایی در راستای توسعه صادرات خاطرنشان کرد: قاعدتا صادرات 
و واردات نافی یکدیگر نیستند. در بخشی از اقالم و کاالها، نیازمند به 
باید مدیریت شود،  واردات  این  اینجاست که  نکته  اما  واردات هستیم؛ 
یعنی از واردات کاالهای مصرفی پرهیز شود و تا جای ممکن تولیدات 
کاالهای  صادرات  سمت  به  دیگر  سوی  از  جایگزین گردد.  داخلی 
باکیفیت  محصوالت  و  برویم  پیش  آزاد  مناطق  در  خودمان  غیرنفتی 
داخلی را در ارتباط با سرمایه گذاران و تجار خارجی، به کشورهای هدف 
معرفی کنیم و از ظرفیت نمایشگاه های برگزار شده در این مناطق برای 

توسعه صادرات کشور استفاده نماییم.
 

 جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی :

لزوم احیای مشوق ها و معافیت های مناطق آزاد
جعفر قادری نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
و  مشوق ها  احیای  لزوم  بر  نشریه،  با  گفت وگو  در  نیز  اسالمی  شورای 
معافیت های مناطق آزاد تاکید کرد و از نگرانی خود برای کاهش اختیارات 

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سخن گفت.
و  جایگاه  آزاد  مناطق  می خواهیم  اگر  مجلس؛  نماینده  این  گفته  طبق 

ظرفیت خوبی داشته باشد، باید معافیت ها را در نظر گرفت.
ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  قرار گرفتن  قادری درخصوص 
از یک  اقتصادی و دارایی گفت:  امور  اقتصادی در زیرمجموعه وزارت 
منظر اگر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت 
اعمال  محکم تر  مجلس  نظارتی  بحث  باشد،  دارایی  و  اقتصادی  امور 
می شود و عملکرد مناطق آزاد زیر ذره بین قرار می گیرد. اما این نگرانی 
وجود دارد که این اتفاق باعث کاهش اختیارات و استقالل مناطق آزاد 
به نسبت گذشته شود. وقتی یک مجموعه ای زیرنظر ریاست جمهوری 
فعالیت کند، طبیعتا جایگاه و قدرت آن بیشتر است تا وقتی که ذیل یک 
وزارتخانه قرار گیرد. اما نمایندگان مجلس به سبب بحث نظارتی، این 
مصوبه را لحاظ کردند تا بهتر بتوانند ارزیابی عملکردی با توجه به امکان 

طرح سوال و تذکر از وزیر اقتصاد داشته باشند.
وی تاکید کرد:  اگر دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بتواند 
امور  وزارت  زیرنظر  می تواند  کند،  استفاده  آزاد  مناطق  ظرفیت های  از 
اقتصادی و دارایی با تعامل و هماهنگی بیشتر این کار را پیش ببرد؛ اما 
اگر مناسبات و ارتباطات دبیر کم باشد و هماهنگی میان این مجموعه 
و وزارت امور اقتصادی و دارایی نباشد و دبیر نتواند از این موقعیت برای 
اقتصاد  وزارت  زیرنظر  طبیعتا  کند،  استفاده  آزاد  مناطق  اهداف  پیشبرد 

رفتن دبیرخانه کمکی به عملکرد آن نمی کند.
امکان  درخصوص  اسالمی  شورای  مجلس  در  شیراز  مردم  نماینده 
اقتصاد  با مدیریت وزارت  آزاد  به مناطق  مالیاتی  بازگشت معافیت های 
ندارد؛ چه  ارتباطی  یکدیگر  به  موضوع  این  کرد:  اظهار  مناطق  این  بر 
اقتصاد  وزارت  زیرنظر  چه  و  باشد  جمهوری  ریاست  زیرنظر  دبیرخانه 
قرار گیرد، از نظر معافیت های مالیاتی و میزان آن تفاوتی وجود ندارد. 
باید  باشد،  داشته  خوبی  ظرفیت  و  جایگاه  آزاد  مناطق  می خواهیم  اگر 

معافیت ها را درنظر بگیریم.
اقدام  اعالم شد که  نمایندگان  از  بسیاری  از سوی  بارها  افزود:  قادری 
نبود  مناسبی  کار  افزوده  ارزش  بر  مالیات  معافیت   برای حذف  مجلس 
مناطق  در  مشوق هایی  که  داشت  توجه  باید  کرد.  ایجاد  مشکالتی  و 
آزاد ازجمله معافیت های مالیاتی وجود دارد و در قانون هم تعریف شده 
از  کشور  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  افزوده  ارزش  بر  مالیات  است. 
مواردی بود که به صالح این مناطق نبود؛ زیرا این مالیات می تواند به 
عنوان منبع درآمدی برای استان ها در نظر گرفته شود. اگر بنا باشد که 
مزیت ها و جذابیت های مناطق آزاد و ویژه را کم و حذف کنیم، عمال این 
مناطق با شهرک های صنعتی چندان تفاوتی نمی کند. اگر بنا باشد که 
همان مزایایی که در شهرک های صنعتی داریم، در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی داشته باشیم، دلیلی ندارد که ساختار عریض و طویلی به نام 

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داشته باشیم. 
وی تصریح کرد: به نظر می رسد که باید بخشی از امتیازاتی که به مرور 
از مناطق آزاد گرفته شده، به این مناطق برگردد و بعضی از امتیازاتی که 

در مناطق آزاد وجود دارد، به مناطق ویژه نیز تسری پیدا کند.
مناطق  برای  مانوری  قدرت  باید  ما  نمود:   اذعان  مجلس  نماینده  این 
و  کنند  نیرو جذب  بیشتری  آزادی عمل  با  آنجا  بتوانند  که  ببینیم  آزاد 
سرمایه گذاری را رونق دهند؛ در این هدف، مزیت ها نباید مانعی برای 
توسعه فعالیت های مناطق آزاد و ویژه شود. اگر به مناطق آزاد به مانند 
به  را  است  اصلی  سرزمین  در  که  قوانینی  و  کنیم  نگاه  داخلی  مناطق 
آزاد  مناطق  ایجاد  به  لزومی  دیگر  نماییم،  ساری  و  جاری  آزاد  مناطق 
نبوده و نیست و اصال با این نگاه و اقدامات فلسفه وجودی مناطق آزاد 

را زیرسوال می بریم.
انتظارات نمایندگان از دبیر جدید شورایعالی مناطق  قادری درخصوص 
آزاد و ویژه اقتصادی گفت:  از وزیر اقتصاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق 
نقاط  و  را شفاف  مالیاتی  معافیت های  معیارهای  انتظار می رود که  آزاد 
کنند.  تکلیف  تعیین  را  دارد  وجود  آزاد  مناطق  عملکرد  در  که  ابهامی 
استفاده از منابع دولتی و بهره مندی از اهرم های تامین مالی برای ایجاد 
زیرساخت های مناطق آزاد ضروری است؛ چراکه اگر زیرساخت های این 
بحث  بنابراین  داد.  انجام  نمی توان  خاصی  کار  نباشد،  تکمیل  مناطق 
زیرساخت منطقه آزاد باید موردتوجه قرار گیرد و از ظرفیت و آورده دولت 

و یا خود مناطق آزاد باید این موضوع تکمیل گردد.
نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
در پایان درخصوص اولویت اصلی مناطق آزاد و بحث درونگرایی در قالب 
جایگزینی واردات و یا برونگرایی در راستای توسعه صادرات خاطرنشان کرد: 
سیاست درونگرایی خیلی نمی تواند کمک کند که مناطق آزاد ایفای نقش 

نمایند؛ باید به سمت استراتژی های توسعه صادرات برویم و اگر قرار باشد 
بر روی توسعه صادرات کار کنیم، مهم ترین جایی که می تواند نقش کلیدی 

داشته باشد، همین مناطق آزاد کشور است.
 

 محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون شوراها و
 امور داخلی کشور در مجلس: 

مناطق آزاد  تشکیالتی فراوزارتخانه ای است
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون شوراها و امور 
داخلی کشور در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با نشریه، نسبت به 
سپردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور 
اقتصادی و دارایی گالیه کرد و آن را در تضاد با ماده 65 قانون احکام 

دائمی برنامه های توسعه کشور خواند.
طبق گفته این نماینده مجلس ؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی به تنهایی 

نمی تواند بر حوزه گسترده و فراوزارتخانه ای مناطق آزاد مدیریت کند.
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  که  موضوع  این  داشت:  اظهار  آصفری 
قرار  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  زیرمجموعه  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
آزاد،  مناطق  حوزه  چراکه  باشد؛  امیدوارکننده  نمی تواند  خیلی  گرفت، 
توقع  تنهایی  به  وزارتخانه  یک  از  نمی توان  و  است  گسترده ای  حوزه 
داشت که مشکالت و مسائل مناطق آزاد را حل کند . مناطق آزاد باید 
رئیس جمهور  آن توسط شخص  باشد و مسئولین  رئیس جمهور  زیرنظر 
انتخاب شود. حوزه مناطق آزاد باید فراوزارتخانه ای باشد تا مواردی که 
در بخش های مختلف این مناطق وجود دارد را بتوان مرتفع کرد. قوانین 
مناطق آزاد با قوانین سرزمین اصلی فرق می کند؛ حوزه های اقتصادی 
که  دارد  نیاز  موضوع  این  و  دارد  تفاوت  اصلی  با سرزمین  مناطق  این 
فراوزارتخانه ای به این تشکیالت نگاه شود. بهتر است این مجموعه در 
یک قالب مجموعه خاصی از ریاست جمهوری باشد تا بتواند از توانمندی 

وزارتخانه های دیگر در حوزه های مناطق آزاد استفاده کند.
وی تاکید کرد:  اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر 
وزارت اقتصاد باشد، بی شک محدودیت هایی برای مناطق آزاد ایجاد می کند و 

این موضوع مناطق را از رسیدن به اهداف اصلی شان دور می کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی به مشکالت داخلی مناطق 
آزاد و لزوم نظارت بیشتر بر آن هم اشاره ای داشت و گفت: متاسفانه رانت و 
فساد در مناطق آزاد به دلیل عدم نظارت و عدم مدیریت هایی که متاسفانه در 
گذشته وجود داشته، بسیار زیاد است از فروش زمین های دولتی به قیمت آزاد 
گرفته، تا تغییر کاربری این زمین ها و اسپانسری که با تصویب برخی مصوبات 
در هیات دولت های گذشته اتفاق افتاده است . لذا موارد مختلفی درخصوص 
مناطق آزاد وجود دارد که نیاز به نظارت و مدیریت جدی دارد تا بتوان مناطق 
را توسعه داد و به هدف اصلی شکل گیری آن نزدیک نمود. یکی از اهداف 
مناطق آزاد تسهیل در امر صادرات بوده، اما امروز این مناطق محلی برای 
واردات کاالها شدند و این موضوع به اقتصاد مقاومتی ضربه می زند و تولید 

را با مشکل مواجه می کند.
آصفری درخصوص امکان بازگشت معافیت های مالیاتی به مناطق آزاد با 
مدیریت وزارت اقتصاد بر این مناطق اذعان نمود: اکنون باید وزیر اقتصاد 
با  آزاد باشد. در صحبت  پاسخگوی عدم جذب سرمایه گذاران در مناطق 
فعالین اقتصادی می بینیم که حذف معافیت های مالیاتی چقدر آنها را دلسرد 
کرده و چقدر سرمایه ها به دلیل این تصمیم گیری اشتباه به هدر رفته است. 

لذا وزارت اقتصاد باید خودش برای بهبود شرایط اقدامی کند.
دائمی  احکام  قانون  ماده 65  اجرای  درخصوص  مجلس  نماینده  این 
مدیران  به  دستگاه ها  اختیارات  تفویض  و  کشور  توسعه  برنامه های 
سازمان های مناطق آزاد گفت: این بزرگترین مانع برای اجرا است؛ ما 
امور  وزارت  بخش  در  حوزه  یک  عنوان  به  را  آزاد  مناطق  نمی توانیم 
مختلف  حوزه های  به  نیاز  مناطق  این  کنیم.  نگاه  دارایی  و  اقتصادی 
درواقع  دارند .  و...  اجتماعی و سرمایه گذاری  ازجمله فرهنگی، عمرانی ، 
اقتصاد  وزارت  لذا  و  را شامل می شود  مختلفی  بخش های  آزاد  مناطق 
تفویض  بحث  مهم تر،  موضوع  اما  برنمی آید.  بخش ها  این  مدیریت  از 
اختیارات دستگاه به مدیران سازمان های مناطق آزاد است، طبیعتا وقتی 
اختیار معنایی  این تفویض  باشد، عمال  اقتصاد  دبیرخانه زیرنظر وزارت 

ندارد و صرفا قانون نوشته شده و بدون عمل است.
امور داخلی کشور در مجلس شورای اسالمی  عضو کمیسیون شوراها و 
درخصوص انتظارات نمایندگان از دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت:  مسئوالن مربوطه باید 
به چند نکته توجه کنند؛ اول اینکه تالش کنند اهداف اصلی مناطق آزاد قابل 
دسترس باشد و در این میان موانع موجود را برطرف نمایند؛ موانعی ازجمله 
مالیاتی، گمرکی و حذف مشوق ها که لطمات زیادی به سرمایه گذاری در این 
مناطق زده است. مورد دیگر توجه به صادرات در مناطق آزاد است؛ درست 
است که ما نیاز به واردات هم داریم، ولی آنقدری که به واردات توجه شده، 

به صادرات توجهی نشده است.
سرمایه گذار  جذب  جهت  در  آزاد  مناطق  از  بهره مندی  داد:   ادامه  وی 
خارجی،  سرمایه گذاران  برای  تشویقی  سیاست های  ایجاد  و  خارجی 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  مهم  وظایف  موضوعات و  از 
فراهم  باید شرایطی  است.  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  و  اقتصادی 
در  و  بیاوردند  مناطق  به  را  سرمایه های خود  اقتصادی  فعالین  تا  شود 
آنجا هزینه کنند . می بایست شرایطی مهیا گردد که عموم مردم بتوانند 
رانت و  نه کسانی که دارای  استفاده کنند،  آزاد  از ظرفیت های مناطق 
فروش  و  رانتی  سوء استفاده های  با  مبارزه  هستند.  اقتصادی  اطالعات 
کتاب  و  حساب  بدون  که  آزاد  مناطق  زمین های  و  امالک  بیت المال، 
است.  ضروری  نگرفته ،  صورت  عملکردشان  بر  نظارتی  و  شده  واگذار 
زمین هایی وجود دارد که چندین سال است تحویل داده شده، اما دست 
باید در  از آن کاربری هایی که  و  به صورت داللی می چرخد  به دست 

مناطق آزاد صورت می گرفت ، استفاده نشده است.
آصفری افزود: تاثیر مناطق آزاد بر مناطق محرومی که همجوار با این 
مناطق هستند هم موضوعی مهم است و حداقل مردم باید ببینند که چه 
اقدامات مثبتی از قبل مناطق آزاد حاصل شده است. لذا باید به توسعه 
اقتصاد  اینها موضوعاتی است که وزارت  مناطق محروم کمک شود و 

باید به آن توجه نماید.
در  داخلی کشور  امور  و  کمیسیون شوراها  و عضو  اراک  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد:  دولت می تواند با وجود 
این مشکالت، هم درخصوص معافیت های مالیاتی و هم برای جدایی 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از وزارت امور اقتصادی 
و دارایی الیحه دهد؛ اما با توجه به ابالغیه جدید دولت بعید است این 

موضوع عملیاتی گردد.

منصور آرامی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
 هماهنگی دبیرخانه شورایعالی

 با وزارت اقتصاد بیشتر خواهد شد
نماینده مردم هرمزگان و عضو کمیسیون عمران  آرامی  اما، منصور  و 
مثبتی  رویکرد  و  نگاه  نشریه،  با  گفت وگو  در  اسالمی  شورای  مجلس 

نسبت به تحوالت اخیر مناطق آزاد ارائه داد . 

ذیل  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  قرارگیری  وی، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی را موجب هماهنگی بیشتر این مجموعه 

با دولت دانست. 
زیرنظر  باید  کشور  اقتصادی  بخش های  تمام  نماینده؛  این  گفته  طبق 
یک مجموعه باشد؛ چراکه این موضوع برای برنامه ریزی و تصمیم گیری 

بهتر، کمک کننده است. 
آرامی معتقد است امکان بازگشت معافیت های مالیاتی با کمک وزارت 

امور اقتصادی و دارایی به مناطق آزاد وجود دارد.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی درخصوص ابالغ انتقال 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی 
گفت : برای آینده مناطق آزاد باید برنامه ریزی درستی صورت گیرد. طبق قانون 
نیز مناطق آزاد مراحل کاری خود را طی می کند. وقتی این قانون در دستورکار 
مجلس قرار گرفت، براساس یکسری مسائل و شرایطی خاص آن زمان، قرار 
هم بر این بود که وزارتخانه ای همچون اقتصاد بتواند به صورت مستقیم بر این 
تشکیالت نظارت و حمایت کند و به همین عنوان هم این اتفاق افتاد. اکنون باید 
از این فرصت به نحو احسن استفاده شود. موضوع مناطق آزاد، موضوعی کامال 
اقتصادی است؛ ممکن است سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ، صنعت، خدمات 
و گردشگری باشد، اما همه اینها زیرمجموعه مسائل اقتصادی است و در همین 
چارچوب می گنجد؛ بنابراین آمدن دبیرخانه شورایعالی ذیل وزارت اقتصاد، در جهت 
برنامه ریزی، حمایت بیشتر و استفاده توانمندتر از مجموعه  ای که در خود وزارت 

اقتصاد وجود دارد، کمک کننده خواهد بود.
کشور  در  که  جایگاهی  به  که  کند  قبول  باید  آزاد  مناطق  افزود:  وی 
به  شاید  دارد.  فاصله  اصلی  اهداف  از  و  نرسیده  شده،  تعیین  برایشان 
رویکرد اقتصادی الزم مناطق آزاد کمتر توجه شده است و حداقل نگاه 
بلندی که به مناطق داشتیم، نتوانسته موفقیت آمیز باشد و نتوانسته در 
جای جای مناطق آزاد و حتی در بخش اقتصادی خود را نشان دهد. در 
نتیجه گسلی بین مناطق آزاد و سایر بخش های اقتصادی کشور دیده 
می شود. اما اکنون پیوند مناطق آزاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعم 
از گمرک، بانک ها، بیمه ها و بخش های مختلف که در وزاتخانه وجود 
آمد.  خواهد  به وجود  هستند ،  استان ها  در  که  کلی  ادارات  حتی  و  دارد 
ایجاد می شود.  میان مسئولین  و  استان ها  در  بی شک هماهنگی خوبی 
اینها مسیر خوبی است و نقشه مناسبی هم اگر تهیه گردد، می تواند ما را 

به آینده ای که برای مناطق آزاد ترسیم کردیم، نزدیک تر نماید.
به  واکنش  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  هرمزگان  مردم  نماینده 
اگر مناطق  آزاد اظهار داشت: ما  ایجاد شده در مناطق  محدودیت های 
بهتر  و  اساسی تر  عمیق تر،  کارکرد  و  قوی تر  جایگاه  دارای  را  آزاد 
می دیدیم، شاید اکنون چنین ارزیابی داشتیم که با قرار گرفتن دبیرخانه 
و  اقتصادی  امور  وزارت  ذیل  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
دارایی، محدودیت مناطق آزاد بیشتر شده است؛ اما واقعیت این نیست؛ 
چراکه بیش از این هم موفقیتی با وجود عدم محدودیت برای دبیرخانه 

شورایعالی، دیده نشده است.
آرامی ادامه داد:  همه از عملکرد مناطق آزاد طی سال های گذشته انتقاد 
به رسالت خود برسند و  توانستند  آزاد  این سال ها مناطق  آیا در  دارند. 
عملکرد مطلوبی داشته باشند؟  خیر! واقعیت آن است که همه ناراحت و 
ناراضی هستند. یکی از این دالیل نارضایتی، همین ناهماهنگی ها بوده 
بازرگانی به مناطق آزاد  است. ما نگاه اقتصادی نداشتیم و بیشتر نگاه 
وجود داشت و یا فروش زمین و...؛ ما به غیر از این دو کارکرد در مناطق 
آزاد، خروجی دیگری نداشتیم. زمین فروخیم و تامین زیرساخت کردیم 
و نهایتا چند کار تجاری انجام دادیم. این برای مناطق آزاد کافی نیست؛ 
ضمن اینکه این موضوع را نمی توان نادیده گرفت که مناطق آزاد حیاط 

خلوتی برای دولت ها شده بودند.
وی اذعان نمود:  اما در این دولت می بینیم که اساس این موضوع درحال 
تغییر است . هم آقای رئیس جمهور و هم وزرای اقتصادی بهترین تصمیم 
را گرفتند. بهترین وزارتخانه ای که می تواند این نگاه هماهنگی را جاری 
و ساری کند، وزارت امور اقتصاد و دارایی است. هماهنگی های دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بانک مرکزی ، بیمه ها و گمرک 

الزم است و همه اینها طبیعتا در وزارت اقتصاد قابل تحقق است.
این نماینده مجلس همچنین به مشکالت سرمایه گذاران در بحث مالیات 
و گمرک اشاره کرد و گفت: یکی از مشکالت سرمایه گذاران در مناطق 
آزاد، موضوع گمرکات است؛ اکنون وزارت اقتصاد می تواند با میان داری، 
این مشکالت را مرتفع کند. درحال حاضر در جایی مثل منطقه آزاد قشم 
دو گمرک وجود دارد، یا بسیاری از ادارات دیگر؛ بنابراین هماهنگی میان 
این ادارات زیاد است. با این اتفاق، پیوند دبیرخانه با دولت بیشتر می شود، 
مشروط بر اینکه اقدام مثبت و روبه جلویی صورت گیرد؛ چراکه فرصت 

بسیار خوب و ظرفیت های کافی نیز وجود دارد.
آرامی درخصوص امکان بازگشت معافیت های مالیاتی به مناطق آزاد با 
مدیریت وزارت اقتصاد بر این مناطق بیان داشت: اگر قرار است اتفاقی 
بیفتد، در وزارت اقتصاد باید صورت گیرد، ما دیگر مانعی نداریم؛ وزارت 
یا  اقتصاد خودش طراح این موارد است و برنامه ریز برای معافیت ها و 
سایر حقوق و مزایا، وزارت اقتصاد است. بنابراین تنها جایی که می تواند 
اقتصاد است. طبیعتا زین پس بهتر می تواند  کمک کند، همین وزارت 
کمک کند؛ زیرا مشکالت را کامال از نزدیک حس می کند و موانع را 
این بخش ها  را یکپارچه کنیم،  اقتصادی کشور  باید بخش  می بیند. ما 
خیلی از هم پاشیده است . بخش های اقتصادی کشور اعم از برنامه ریزی 

و اجرا، باید یکجا باشد تا بهتر بتوان برای آنها تصمیم گیری کرد.
اجرای  درخصوص  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تفویض اختیارات 
دستگاه ها به مدیران سازمان های مناطق آزاد گفت: اکنون این موضوع 
بهتر انجام می شود. تفویض اختیار دستگاه ها به وزارتخانه ها یک قانون 
است و هیچ مشکل و مانعی برای اجرای آن نباید وجود داشته باشد؛ لذا 
این قانون باید اجرایی شود. دولت هم باید کمک کند تا وزرا و دستگاه ها 
این اتفاق را رقم بزنند و تفویض اختیار صورت بگیرد. اکنون در برخی 

مناطق آزاد این موضوع به خوبی اجرا می شود.
وی درخصوص انتظارات از دبیرخانه شورایعالی و وزارت اقتصاد اظهار 
داشت: مناطق آزاد به آن موضوعات و ماموریت ها که در قانون برایش 
دیده شده و اهداف مشخص اقتصادی باید برسند. مناطق آزاد می بایست 
محلی برای جذب سرمایه گذار و توسعه منطقه ای با اعمال معافیت ها و 
تسهیل قوانین باشد. این کار برعهده وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورایعالی 
است. هماهنگی ها در حوزه اقتصادی می تواند این مسیر را تسهیل کند تا 

به آن جایگاهی که برای مناطق آزاد دیده شده، نزدیک شویم.
نماینده مردم هرمزگان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
در پایان درخصوص اولویت اصلی مناطق آزاد و بحث درونگرایی در قالب 
جایگزینی واردات و یا برونگرایی در راستای توسعه صادرات خاطرنشان 
کرد: به نظر بنده اکنون باید به دنبال جذب سرمایه گذار در مناطق آزاد 
باشیم، هم سرمایه گذار داخلی و هم خارجی؛ اما از همه مهم تر، تسهیل 
این موضوع است. وقتی سرمایه گذار ورود می کند، باید فرآیندها و شرایط 
را تسهیل کنیم. اولویت مناطق آزاد جذب سرمایه گذار و ایجاد درآمد از این 
مسیر است؛ درواقع به لحاظ درآمدی، ارزش سرمایه گذاری برای فعالین 
اقتصادی باید ایجاد شود . اگر همچون گذشته به سمت فروش زمین و 
آزاد همانجایی که بوده، هست؛ اصال  صرفا واردات کاال برویم، مناطق 
مهم ترین دیدگاه و موضع گیری منفی نسبت به مناطق آزاد همین موضوع 
انجام می دهند، دستگاه های  آزاد  مناطق  درحال حاضر  کاری که  است؛ 
دیگر هم انجام می دهند. بنابراین با این اوصاف اصال نیازی به مناطق آزاد 
نیست. فروش زمین توسط سازمان ملی مسکن زمین صورت می گیرد، 
این سازمان  زمین ها را می فروشد و پولش را به خزانه می ریزد و این کار 
را مناطق آزاد نیز در شرایط فعلی انجام می دهند. اما با ایجاد تسهیالت و 
فراهم کردن فرصت ها، عوارض و مالیات کمتر و معافیت های بیشتر برای 
سرمایه گذار، می توانیم سرمایه گذاران را جذب کنیم و مناطق را تبدیل به 
قطب توسعه نمایم؛ در آن صورت هم می توانیم کاال صادر کنیم و هم 

مناطق آزاد کشور و به تبع آن سرزمین اصلی را توسعه دهیم.
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

در گفت و گو با نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصریح شد:

وحدت  نظر مجلس دهم و یازدهم بر جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی



یادداشت

اهداف  با  متناسب  تحول  ایجاد  منظور  به 
و  توسعه  برنامه های  در  شده  پیش بینی 
آزاد  مناطق  ایجاد  و  ساالنه  برنامه های 
ارائه  و  کاال  تولید  بخش های  در  تخصصی 
ارتقای  توسعه ،  و  تحقیق  مبتنی بر  خدمات 
در  اصالحاتی  باال،  افزوده  ارزش  و  فناوری 
آزاد  مناطق  فعلی  سیاست های  و  برنامه ریزی 
ترکیه انجام شده است. در فرمان شماره 2635 
مزیت های  برخی  ترکیه،  جمهوری  ریاست 
عنوان شده  این کشور  آزاد  مناطق  انحصاری 

است. 
در چارچوب این فرمان:

فعلی  فعال  شرکت های  برای  که  معافیت هایی 
مستقر در مناطق آزاد از قبیل مالیات شرکت ها، 
ارزش  بر  مالیات  معافیت های  امالک،  مالیات 
افزوده و سایر عوارض و امتیازات در نظر گرفته 
که  شرکت هایی  به  ویژه  صورت  به  می شود، 
تخصصی  آزاد  مناطق  در  معین  بخش های  در 
فعالیت می کنند، اختصاص خواهد یافت. همچنین 
دستمزد کارگران شاغل در واحدهایی که حداقل 
را  تولیدی خود  ارزش فوب کاالهای  85درصد 
از مناطق آزاد صادر می کنند، از مالیات بر درآمد 
معاف است. همچنین شرکت های تولید کاالها و 
ارائه کننده خدمات که دارای واحدهای تحقیق و 
توسعه، فناوری و ارزش افزوده باال در مناطق آزاد 
تخصصی هستند، از مشوق های اجاره برای اماکن 
تجاری خود و مشوق های اشتغال برای پرسنل 
واجد شرایط خود، از طریق فرمان رئیس جمهور 

برخوردار می  باشند .
برای سال 2023  ترکیه  استراتژی صادرات  در 
مجمع  و  بازرگانی  وزارت  توسط  که  نیز 
صادرکنندگان ترکیه در سال 2009 تدوین شده 
است، مناطق آزاد دارای نقش و جایگاه خاص 
می باشند. هدف اصلی این استراتژی صادرات 
به  ترکیه  اقتصاد  تبدیل  در سال 2023،  ترکیه 
یکی از 10اقتصاد بزرگ جهان در سال 2023 
تجارت  حجم  از  1.5درصد  می تواند  که  است 
جهان را به خود اختصاص دهد. همچنین در 
سال 2023 مقرر شده است نسبت صادرات به 

واردات در اقتصاد ترکیه به 80درصد برسد.
این استراتژی به جای تمرکز بر اهداف کوتاه مدت، 
به  دستیابی  برای  و  دارد  بلندمدت  چشم اندازی 
اهداف بلندمدت، هم تولید و هم صادرات را به 

صورت توامان در نظر گرفته است. 
در این استراتژی همچنین تغییر مناسبات تولید از 
پایین، ورود فناوری به مناطق با ارزش افزوده باال 
از طریق دستیابی به سرمایه گذاری های جدید در 

فناوری پیشرفته هدفگذاری شده است. 
برخی  استراتژی؛  اهداف  به  دستیابی  برای 
توسط  ذیل،  اقدامات  نظیر  حیاتی  اقدامات  از 

ترکیه اجرا شده است:
و  تحقیق  پروژه های  از  ویژه  حمایت های   

توسعه؛
 ورود محصوالت ترک به رقابت بین المللی 
بخش  صادرات  ظرفیت  افزایش  منظور  به 

صنعت؛
 حمایت از افزایش حضور شرکت های ملی 
اعزام  و  بین المللی  نمایشگاه های  در  ترکیه 

هیات های تجاری به بازارهای هدف؛
صادرات  به  تنوع بخشی  استراتژی  اجرای   

کشوری؛
بازارهای  در  تجاری  فعالیت های  تمرکز   

هدف؛
 افزایش ظرفیت صادراتی SME؛

در  ترکیه  جهانی  برندهای  تعداد  افزایش   
جهان؛

و  نمایشگاه  مد،  مرکز  به  استانبول  تبدیل   
تجارت بین المللی؛

نهاده ها و زیرساخت های   تامین حداکثری 
حیاتی برای توسعه صادرات؛

با  صادراتی  تخصصی  خوشه های  ایجاد   
فناوری برتر برای افزایش قدرت رقابت پذیری 
در بازارهای بین المللی با محوریت مناطق آزاد؛

 ارتقاء و بهبود امکانات لجستیکی ترکیه؛
 توسعه ابزارهای جدید تامین مالی صادرات؛

برای  ترکیه  استراتژی صادرات  بنیادین  هدف 
تولیدی- صادراتی  نظام  ایجاد  سال 2023، 
مدرن و انعطاف پذیر است. این ساختار، مبتنی بر 
فناوری پیشرفته و تحقیق و توسعه بوده و در 
مقتضیات محیط  براساس  آن سیاستگذاری ها 
نوسازی  هدف  با  آینده  و  امروز  کار  و  کسب 

نظام تولید و صادرات انجام می شود. 
با نگاهی به این استراتژی می توان این طور عنوان 
کرد که اوال، نظام اقتصادی تحول گرا در دنیای 
کنونی،  متحول  و  رقابتی  شدت  به  اقتصادی 
ضرورتا باید دارای استراتژی بلند مدت باشد؛ دوما، 
در این استراتژی می بایست نقش و جایگاه هر 
یک از اجزای نظام اقتصادی دقیقا مشخص گردد. 
در استراتژی صادراتی ترکیه برای سال 2023 که 
در سال 2009 تدوین شده است، نقش و جایگاه 
مناطق آزاد »ایجاد خوشه های تخصصی صادراتی 
با فناوری برتر برای افزایش قدرت رقابت پذیری 

در بازارهای بین المللی« است. 
آیا کسی می تواند دقیقا به ما بگوید در استراتژی 
صادراتی ایران، نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
کشور چیست؟ آیا مناطق آزاد ایران مانند کشور 
همسایه نیز می توانند امیدوار باشند که روزی در 
قالب کلی اقتصاد کشور، صاحب نقش و جایگاه 
متناسب و تخصصی خود خواهند شد؟ آیا مناطق 
آزاد ایران هم به سمت تخصص گرایی در تولید 
سطح  در  رقابت پذیری  و  خدمات  ارائه  کاال، 

بین المللی حرکت خواهند کرد؟ 
امیدواریم...

نقش دقیق 
مناطق آزاد در 

استراتژی های توسعه 
و صادرات ترکیه

گزارش6

در گفت و گو با کارشناسان مسائل اقتصادی مطرح شد:

ضرورت همراهی مجلس جهت تحقق 
سیاست های اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد
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بی شک توسعه مناطق آزاد خصوصا در کشورهای درحال توسعه 
که فرآیند صنعتی شدن را دنبال می کنند، یکی از اهداف اصلی 
بهبود اقتصاد قلمداد می شود . البته که مناطق آزاد در سراسر جهان 
قابلیت های بسیار زیادی دارند، قابلیت هایی که غالبا به واسطه 
جذب سرمایه گذاران خارجی به دست می آید. اعطای امتیازاتی 
فراتر از سرزمین اصلی و تسهیل رویه های اداری، طبیعتا شرایط 
سرمایه گذاری و جذب تولیدکنندگان در مناطق آزاد را بیشتر 

می کند و اصوال توسعه و آبادانی کل کشور را به همراه دارد. 
اما در ایران که امکان حضور اقتصاد ملی در عرصه رقابت 
می تواند  آزاد  مناطق  توسعه  و  ایجاد  ندارد،  وجود  جهانی 
این رو  از  باشد.  رفته  دست  از  فرصت های  برای  جبرانی 
سیاست های  بند 11  در  کشور  اقتصادی  نظام  سیاستگذار 
آزاد و  اقتصاد مقاومتی، بر توسعه حوزه عمل مناطق  کلی 
ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته ، 
گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تامین 

نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید می کند. 
و  تنها  مقاومتی  اقتصاد  الگوی  اینکه  به  عنایت  با 
متناسب ترین الگو با نظام سیاسی و فرهنگی ایران است و 
از طرفی هم مناطق آزاد نقش بارز و مهمی در تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی دارند، الزم است بر اهمیت این مناطق در 
پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بیش از اینها تاکید و نقش 
عنوان  به  آزاد  مناطق  دادن  قرار  برای  را  مجلس  و  دولت 

اولویت های اصلی کشور یادآوری نمود. 
در گزارش پیش روی تالش کردیم تا نگاه کارشناس مسائل 
اقتصادی کشور را درخصوص نقش مناطق آزاد در اقتصاد 
این  در  سرمایه گذاران  برای  موانع  رفع  لزوم  و  مقاومتی 
مناطق داشته باشیم تا شاید زین پس تاکید سیاستگذاران 
صرفا  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  بند 11  بر  کشور 

رونوشتی برای مسئوالن اجرایی و قانونگذار کشور نباشد .

حسین امیربیگی، کارشناس مسائل اقتصادی:
لزوم اصالح قوانین دست و پاگیر در مناطق آزاد

حسین امیربیگی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با 
نشریه، درخصوص بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
و اهمیت مناطق آزاد در جهت توسعه و آبادانی کشور اظهار 
داشت: تشکیل مناطق آزاد در ایران که از سال 1372 شروع 
شد، بدون دلیل نبود. اول اینکه مشکالت ساختاری در بخش 
صنعت ایران وجود داشت، مشکالتی که مهم ترین آن مراحل 
تکنولوژی جدیدی  نوع  واردات هر  برای  بروکراسی طوالنی 
معموال  که  است  کار  قانون  حاکمیت،  دوم  دلیل  اما  است . 
بنگاه های اقتصادی با اجرای آن مشکالتی دارند . علت سوم 
هم قانون مالیات ها است. به این دالیل و یا بهتر بگویم موانع 
سرمایه گذاری، بنگاه های اقتصادی تمایل دارند که در مکان 
و فضایی فعالیت کنند که هم نقل و انتقال تکنولوژی، مواد 
اولیه و کاالهای تولید شده برایشان آسان تر باشد و هم اینکه از 
معافیت های مالیاتی و قانون کار استفاده کنند . مناطق آزاد نیز 
با تشکیل شان دقیقا چنین معافیت هایی را برای سرمایه گذاران 
فراهم کرده اند؛ به عبارت دیگر اگر در منطقه آزاد سرمایه گذار 
اقدام به سرمایه گذاری و تولید کند، نه برای واردات مواد اولیه 
و نه برای انتقال تکنولوژی و خط تولید از خارج و نه در اجرای 
البته  که  می شود  دچار مشکل  مالیات ها  قانون  و  کار  قانون 
متاسفانه نزدیک به یک سال است که   مزیت معافیت مناطق 

آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزود لغو شد!
وی، به منابع مهم کشور اشاره کرد و گفت: ایران دو ویژگی 
انسانی  نیروی  و  ارزان  انرژی  دارد؛  اقتصاد  بخش  در  ممتاز 
ارزان تر است؛ این دو نهاده اگر در کنار خط تولید و قوانین جدید 
و آسان مالیات و همچنین قانون کار قرار بگیرد، می تواند منجر 

به این شود که قیمت تمام شده کاال کاهش پیدا کند .
مناطق  در  تولید  اصلی  را دالیل  این موضوعات  امیربیگی 
آزاد دانست و ادامه داد: طبیعی است که برخی از مناطق آزاد 
در اجرا موفق بودند و برخی هم ناموفق؛ ولی اهداف تشکیل 

مناطق آزاد، آسان شدن شرایط سرمایه گذاری بوده است.
این کارشناس در رابطه با بند 11 اقتصاد مقاومتی نیز عنوان 
نمود: تعبیر و تفسیر اقتصاد مقاومتی در یک جمله است، یعنی 
تاب آوری اقتصادی ملی در مقابل تکان ها و شوک های خارجی . 
وی ادامه داد: این تعبیر درخصوص مناطق آزاد نیز صدق 
درستی  به  قانونگذار  اهداف  اگر  که  معنی  این  به  می کند؛ 
محقق شود، در آن صورت مناطق آزاد به بخشی از اهداف 

اقتصاد مقاومتی نیز دست پیدا می کنند.
امیربیگی در پاسخ به آمار مبنی بر روند افزایشی صادرات در 
مناطق آزاد بعد از ابالغ بند 11 اقتصاد مقاومتی گفت: مناطق آزاد 
برای تشکیل خود فلسفه ای داشتند، اما برای آنکه این فلسفه 

تحقق پیدا کند، نیاز به زیرساخت هایی برای تولید است. 
وی افزود: هیچ کدام از مناطق آزاد در ایران زیرساخت هایش 
از منابع دولتی نبوده، یا اینکه سهم منابع دولتی در آن ناچیز 

بوده است. 
به اعتقاد این کارشناس، مناطق آزاد از طریق فروش زمین 
توانستند  می کنند،  دریافت  که  دیگر  عوارض  برخی  یا 
زیرساخت های خود را فراهم نمایند؛ لذا این اعداد و آماری که 
گهگاه راجع به میزان صادرات ذکر می شود، قابل توجه نیست.  
وی تاکید کرد: در این رابطه اگر به فرض مثال یک شهرک 
کامل صنعتی تحویل مناطق آزاد می دادند، حتما می توانستند 
آمار میزان صادرات را بیش از اینها افزایش دهند. به هر حال 
مناطق آزاد زمینه های بکری بود، اما بایستی زیرساخت ها را 
خود مدیران مناطق آزاد فراهم می کردند؛ مضاف بر اینها، در 
سال های اخیر برای اقتصاد ملی و فروش نفت هم مشکالتی 
پیش آمد و مناطق آزاد هم تحت تاثیر تحریم های ظالمانه 
قرار گرفت . واقعیت آن است که متغیرهای بیرونی مستقیم اثر 
خود را بر روی کاهش بهره وری این مناطق و اهداف اقتصاد 

مقاومتی طی سه ، چهار سال اخیر گذاشته است.
امیربیگی درخصوص موانع موجود در صادرات مناطق آزاد 
بیان داشت: به هر حال مناطق آزاد طبق قانون، اختیاراتی 
دارند؛ اما این اختیارات گاها در تعارض با وزراتخانه هاست 
و این طبیعی است که هر یک از مناطق آزاد ما و هر کدام 

بقیه دستگاه ها  اختیارات  از  اجرایی بخواهد  از دستگاه های 
استفاده کنند؛ اما با این روش ناخودآگاه تعارض منافع اتفاق 
آنچه  ولی  می باشد؛  طبیعی  مقاومت ها  این  البته  می افتد؛ 
تا  است  پاگیر  و  دست  قوانین  اصالح  و  حل  است،  مهم 
نزدیک  آزاد  مناطق  اصلی  اهداف  به  را  سرمایه گذار  بتوان 
کند؛ در این رابطه ضرب المثلی صدق می کند که اصطالحا 
می گویند دو پادشاه در یک اقلیم نگنجد؛ در مورد مناطق 
مسئوالن  و  است  حاکم  وضعیتی  چنین  متاسفانه  نیز  آزاد 
اجرایی مناطق آزاد و سرزمین اصلی دچار اختالفاتی هستند.
و  فعالیت  با  رابطه  در  پایان  در  اقتصادی  کارشناس  این 
عملکرد مجالس ایران درخصوص مناطق آزاد اظهار کرد: با 
روی کار آمدن هر مجلسی، بخشی از مشکالت مناطق آزاد 
کاسته یا افزایش پیدا کرده است؛ به هر حال امروز بخشی 
از واردات ما از مناطق آزاد انجام می شود و اگر تخفیفی در 
سود بازرگانی وجود دارد، به دلیل بخشی از مصوبه مجلس 
یا حتی  انجام شد  رابطه  این  در  که  بوده  اسالمی  شورای 
در مقاطعی دولت برای مناطق آزاد اگر پولی کنار گذاشت، 
باز هم به واسطه مصوبه مجلس شورای اسالمی بوده و در 
این موضوع تردیدی نیست؛ اما کاری که مجلس می تواند 
و  اجرایی  دستگاه های  بین  منافع  تعارض  دهد، حل  انجام 
مناطق آزاد می تواند باشد؛ چراکه قطعا با حل این موضوع، 
گام موثری برای صادرات و پیشرفت مناطق آزاد و طبیعتا 

سرزمین اصلی به وجود خواهد آمد .

قدرت اله جوادیان پور، کارشناس مسائل اقتصادی:
 لزوم ارائه آمار صحیح و دقیق از

 عملکرد مناطق آزاد
همچنین، قدرت اله جوادیان پور کارشناس مسائل اقتصادی در 
گفت و گو با نشریه، درخصوص بند 11 سیاست های کلی اقتصاد 
متاسفانه  کرد:  اظهار  آزاد  مناطق  موفقیت  میزان  و  مقاومتی 
شاهد  کشور  دیگر  بخش های  مثل  آزاد  مناطق  درخصوص 
تعارض در آمار و گزارش ها هستیم . باید تاکید داشت که گزارش 
جامع و درستی مبنی بر اینکه یک مرجع رسمی اعالم کند که 
چقدر توانستیم اقتصاد مقاومتی را در مناطق آزاد محقق نماییم، 
وجود ندارد. نگاه اقتصاد مقاومتی نسبت به مناطق آزاد مبتنی بر 
تولید ، صادرات ، اشتغال و جذب سرمایه های سرگردان به این 
مناطق است؛ اما باید بررسی کرد که چه میزان سرمایه گذاری 
در این مناطق صورت گرفته و چقدر از اهداف موردنظر مقام 
معظم رهبری در بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تحقق 
پیدا کرده است . در این مسیر باید مشکالت مناطق بررسی شود 
و موضوعاتی که باعث می شود در این مناطق سرمایه گذار را با 
چالش هایی روبه رو کند، مورد بازنگری قرار گیرد. اما متاسفانه نه 
تحلیلی در مورد چالش ها وجود دارد و نه موفقیت ها در مناطق آزاد 

مشخص است؛ لذا این ابهام در مورد مناطق وجود دارد.
این کارشناس تاکید کرد: اهل فن و کارشناسان  باید آماری 
درست داشته باشند تا بتوانند تحلیل ارائه دهند؛ ضمن اینکه 
در عین حال سرمایه گذاران هم نیاز دارند که با دلگرمی وارد 
این مناطق شوند و از قبل بدانند چه اتفاقات مثبتی می تواند 

برای سرمایه گذاری در این مناطق بیفتد . 
جوادیان پور با تاکید بر اینکه گزارش  جامعی برای عملکرد و 
میزان موفقیت مناطق آزاد وجود ندارد، گفت: مناطق آزاد باید 
گزارش مبسوط و به صورت تفکیکی ارائه دهند تا مشخص 
شود چقدر از اهداف اقتصاد مقاومتی و بند 11 آن محقق شده 
است . ضمن اینکه ظرفیت ها، چالش ها و مشکالت مناطق نیز 
باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد تا اگر نیاز به اصالح قوانین 
وجود دارد، مجلس شورای اسالمی به طور جد وارد شود و 
تصمیم گیری کند و اگر هم نیاز به پیگیری های اجرایی است، 
دولت هرچه سریع تر وارد عمل شود. به هر حال تکلیف این 
موضوع و عملکرد مناطق آزاد باید مشخص و شفاف سازی 
شود؛ چراکه تا زمانی که آمار انسجام یافته و گزارش جامع برای 
تک تک مناطق آزاد نداشته باشیم، نمی توانیم قضاوت منطقی و 

کارشناسی ارائه دهیم.  
وی در پاسخ به چندین برابر شدن میزان صادرات در مناطق 
به  باید  ما  گفت:  اقتصاد  مقاومتی  بند 11  ابالغ  از  بعد  آزاد 
توسعه  برنامه  که  ببینیم  و  کنیم  نگاه  توسعه کشور  برنامه 
ظرف این 5-6سال را چه چیزی تبیین کرده بوده و ما چقدر 

به اهداف این برنامه رسیده ا یم ؟
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: میزان سرمایه گذاری ها 
نبوده  بنا  نیست .  توجهی  قابل  عدد  اصال  آزاد  مناطق  در 
به  عنوان  به  مجموع  در  که  کنیم  ایجاد  آزاد  مناطق  که 
200میلیون دالر برسیم؛ در این مسیر باید به برنامه توسعه 
کشور نگاه کرد و نکته مهم تر اینکه وقتی آمار و ارقام به 
و  است  زیاد  تعارض ها  و  تضاد  یا  ندارد  وجود  جدی  طور 
نگاه ها در این رابطه متفاوت است، نمی توان قضاوتی کرد .

جوادیان پور در پایان به نقش پررنگ مجلس درخصوص مناطق 
آزاد اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسالمی در این رابطه 
بهترین مرجع برای ورود است؛ نمایندگان به عنوان نقش نظارتی 

می توانند بررسی کنند که مناطق آزاد با این تعداد توانسته اند به 
اهدافشان برسند یا خیر؟  اگر نتوانسته اند، دالیلش چه بوده است؟ 
لذا مجلس باید در این رابطه کمک کند تا اگر مشکل قوانینی وجود 
دارد، آنها را حل کند؛ اگر هم مشکل سوء مدیریت و انتخاب مدیران 
ناتوان مطرح است، آن هم باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه چرا 
سرمایه گذاران نمی آیند در مناطق آزاد سرمایه گذاری کنند با توجه 
به آنچه در برنامه توسعه دیده می شود، باید مورد بررسی و تحلیل 
قرار بگیرد . به نظر می آید در این رابطه هم مجلس و هم دولت 
کوتاهی می کنند . کشور ما از سرمایه انسانی و منابع خوبی برخودار 
است و نیاز است که با تحلیل و ارائه آمار درست درخصوص 
اهداف  پیشبرد  موفقیت سرمایه گذاران،  میزان  به  آزاد،  مناطق 

اقتصاد مقاومتی و طبیعتا پیشرفت و توسعه کشور کمک کرد.  

آرش منصوری، تحلیل گر مسائل اقتصادی:
توسعه کمی مناطق آزاد الگوی جهانی نیست

با  گفت و گو  در  اقتصادی  مسائل  تحلیل گر  منصوری  آرش 
و  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  بند 11  درخصوص  نشریه، 
میزان موفقیت مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد به طور کلی در 
دنیا با هدف الحاق به تجارت جهانی ایجاد شدند و کشورهایی 
اروپا این سیاست را اعمال کردند تا بتوانند  در شرق آسیا و 
مناطق  از  برخی  در  اقتصادی  آزادسازی  پایلوت،  صورت  به 

کشورشان را شروع کنند و به دنبال آن به اهداف خود برسند.
وی در ادامه افزود: در کشور ما در بند 11 سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی نیز به این موضوع اشاره و تاکید شده که 
مناطق آزاد اهداف اصلی خود را که افزایش صادرات، جذب 
اشتغال  افزایش  و  فناوری  انتقال  خارجی،  سرمایه گذاری 
داریم  آزاد  مناطق  در  که  مشکلی  اما  کنند.  دنبال  است، 
مدنظر  که  را  اهدافی  نتوانستند  ما  مناطق  که  است  این 

سیاستگذار و یا قانونگذار بود، دنبال کنند.
منصوری تاکید کرد: اگر بخواهیم شاخص های اصلی مناطق آزاد 
را دنبال نماییم، باید بگوییم که مناطق آزاد نتوانستند به اهدافشان 
دسترسی پیدا کنند. اینکه صرفا بگوییم مناطق آزاد به هدف خود 
نرسیدند و در سرزمین اصلی ما صادرات زیاد داشتیم یا جذب 
سرمایه گذار خارجی اتفاق افتاده، اما در منطقه آزاد حرکت قابل 
توجهی صورت نگرفته، توصیف درستی نیست؛ ولی به هر حال 
منطقه آزاد قرار بود با سهولت فضای کسب و کار و با وجود یکسری 
مشوق ها در تولید و صادرات در راستای نیل به اهداف اقتصادی که 
قانونگذار تعریف کرده، پیشتاز باشند؛ اما مشکل اینجاست که فضایی 
که مدنظر بوده محقق نشد، که البته دالیل مختلفی هم برای این 
مسئله وجود دارد. ضمن اینکه طی سال های اخیر تحریم های 
اقتصادی تشدید شده و اینها همه در مسئله اهداف اصلی مناطق آزاد 

و بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است.
این کارشناس در ادامه گفت: بند 11 سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی درست است که توسعه حوزه عمل مناطق آزاد را مطرح 
کرده است؛ اما این بند هم از طرف دولت و هم از طرف مجلس 
دستاویزی شد برای توسعه کمی و جغرافیایی مناطق آزاد و از نوع 
اقدامات این طور استنباط می شود که چون در سیاست های کلی 
ذکر شده، باید به دنبال توسعه کمی و جغرافیایی مناطق آزاد رفت 
و از نگاه آنها وجود 8منطقه آزاد کم بود، پس چه بهتر که کل 
مناطق مرزی کشور به منطقه آزاد تبدیل شود یا در داخل سرزمین 
اصلی مناطق ویژه اقتصادی را گسترش داده شود.  اگر بخواهیم 
از این منظر به قضیه نگاه کنیم، توسعه کمی و جغرافیایی این 
مناطق مدنظر قانونگذار نبوده و این موضوع در نهادهای مختلف 
پژوهشی هم اشاره شده که هدف از این بند، توسعه کمی و 
گسترش جغرافیایی مناطق آزاد نبوده است، منتها این نیاز وجود 
دارد که مقداری شفافیت صورت گیرد؛ لذا دوستان در مجمع، 
تشخیص دادند که بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را 
تفسیر کنند تا مشخص شود که مراد از این بند، این بود که مناطق 

آزاد فعلی را به اهدافی که برایشان تعریف شده، برسانیم.
منصوری ادامه داد: افزایش صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی 
و انتقال فناوری برای مناطق آزاد است که می تواند مناطق را به 
مقیاس های جهانی و تجربه های موفق منطقه ای نزدیک کند. لذا 
این تفسیر از بند 11 اقصاد مقاومتی نیاز بود تا حداقل در دوره ای 
هدف را بر این بگذاریم که مناطق آزاد فعلی را در جایگاه مناسبی 
به لحاظ شاخص های اقتصادی قرار دهیم و بعد از آن به سمت 
گسترش کمی و جغرافیایی مناطق هم برویم که البته متاسفانه ایجاد 
7منطقه آزاد جدید نیز در بهار سال گذشته از سوی مجمع تشخیص 

مصلحت نظام به تصویب رسید و درحال راه اندازی هستند.
این کارشناس گفت: اگر به گزارش های بانک جهانی مراجعه 
کنیم، می بینیم که الگوهای هایی که در تجارت خارجی و جهانی 
وجود دارد، با تعریفی که ما در کشور از مناطق آزاد دنبال می کنیم، 
متفاوت است. کشورها اصالحات کلی در سیاست های تجاری را 
دنبال می کنند و اگر قرار است مشوق هایی هم داده شود، به صورت 
متناسب در کل کشور اعمال می شود تا تولیدکنندگان بتوانند از 
مزایای آن در کل کشور بهره مند گردند. در الگوی جهانی، توسعه 
کمی و بحث محدوده ای مناطق آزاد موضوعیت ندارد و به بحث 

ارتقای کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجه می شود.

میزان  برابر شدن  چندین  مبنی بر  آماری  با  رابطه  در  منصوری 
صادرات در مناطق آزاد بعد از ابالغ  بند 11 سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، اظهار داشت:  آماری که داده می شود، تجمیعی است و در  
بحث صادرات و واردات و سرمایه گذاری خارجی باید سال به سال 
بررسی شود و اینکه آمارها تجمیع شود، تحلیل صحیحی نیست. 
قبول داریم که صادرات از مناطق آزاد ، جذب سرمایه گذار خارجی و 
بحث اشتغال رشد داشته و اگر بخواهیم از سال 72 تاکنون بررسی 
کنیم، باید بگوییم که قطعا اتفاقات مثبت رخ داده و حتی عملکرد 
اقتصادی در بحث توسعه محلی هم گاها مثبت بوده، ولی باید اذعان 
داشت که این مناطق به گواه آمارها، در تحقق اهداف اصلی خود 
موفق نبوده اند. گسترش کمی و جغرافیایی بیش از حد مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی، کل سیاست های تجاری کشور را تحت تاثیر قرار 
می دهد و سیاستگذار باید به این موضوع توجه جدی نشان می داد.

وی در ادامه افزود: بحثی که وجود دارد، محدوده و جانمایی 
مناطق آزاد است که در مباحث و جلسات تخصصی نیز مورد 
توجه قرار گرفته و آن اینکه مناطق آزاد محدوده جغرافیایی 
وسیعی را در اختیار دارند و در زمان تاسیس نمی توان آن منطقه 
را محصور و زیرساخت ایجاد کرد . در نتیجه این موضوع باعث 
ایجاد تخلفات گمرکی و قاچاق کاال می شود. پس مناطق آزاد 
باید به سمت اصالح و کاهش محدوده ها بروند و همه مناطق 
فنس کشی شوند و در عین حال گمرک نیز مستقر شود تا ورود 
و خروج ها در مناطق کنترل شود. منطقه آزاد ماکو را اگر دقت 
کنیم می بینیم که به لحاظ جغرافیایی هیچ توجیهی ندارد که 
500هزار هکتار منطقه آزاد ایجاد شود و لذا در بحث منطقه آزاد 
اصال مساحت زیاد مطرح نیست. در تعریف های بانک جهانی 
هم اگر مالحظه کنیم، می بینیم که مناطق آزاد ، مناطق حراست 
شده گمرکی و بندری هستند که عمدتا یکهزار هکتار و در 

برخی مواقع تا پنج هزار هکتار وسعت دارند.
منصوری تاکید کرد: ما در نحوه ایجاد مناطق آزاد مشکالتی 
داریم و این مناطق به صورت تخصصی با معیارهایی که در 
مناطق آزاد موفق دنیا وجود دارد، مغایر هستند و این باعث 
شده که ناخودآگاه بحث قاچاق کاال و تخلفات گمرکی در این 
مناطق اتفاق بیفتد و با این اوصاف به نظر می آید توسعه کمی 
و جغرافیایی این مناطق درحال حاضر به صالح منافع ملی نبود.
این کارشناس در رابطه با موانع صادرات سرمایه گذاران که از آن 
به عنوان اهرم نظارتی یاد می شود، گفت: این مناطق به دالیل 
مختلف، صادرات محور نیستند و در مقایسه با تجربه های مشابه 
منطقه ای، ضعف های جدی دارند. از ابتدای تاسیس این مناطق 
نیز اگر بخواهیم نگاه کنیم، این روند حاکم بوده؛ اما راهکاری 
که می شود ارائه داد و مجلس هم می تواند کمک کند، این است 
که محدوده مناطق را بازنگری و برخی موارد قانون مناطق آزاد 
نیز اصالح شود. متاسفانه مناطق آزاد کشور ما درگیر اموری 
شدند که ارتباطی به مناطق آزاد ندارد. کدام یک از مناطق آزاد 
در دنیا بحث امور شهری دارند و مجوز صادر می کنند ؟ کدام 
یک بحث امور فرهنگی و محیط زیستی و اختالفات با مرزبانی 
که  می دهد  نشان  موضوع  این  پس  دارند ؟  و...  شهردای  و 
جانمایی و نحوه ایجاد این مناطق دچار ضعف های جدی است.
وی تاکید کرد: تا زمانی که این مناطق را به لحاظ محدوده ای 
و امور شهری و روستایی که ارتباطی به مناطق آزاد هم ندارد، 
قانونمند نکنیم، به اهداف موردنظر دست پیدا نمی کنیم. البته 
شاید برخی بگویند که این مناطق را ایجاد کردیم تا توسعه 
منطقه ای نیز در کنارش رخ دهد، اما باید با گذشت نزدیک به 
سه دهه از تجربه ناموفق این مدل، انتخاب کنیم یا منطقه آزاد 
ما باید درآمدی از محل واردات داشته باشند، به امور شهری و 
توسعه منطقه ای بپردازند و بحث صادرات و جذب سرمایه گذار 
خارجی را در حاشیه قرار دهند، یا اینکه امور شهری را در حاشیه 

قرار دهند و به اهداف اصلی خود مناطق بپردازند؟! 
منصوری اذعان کرد: پس از اینکه سیاستگذار این موضوع را 
تعیین کرد و هدف اصلی منطقه آزاد مشخص شد، می توان 
راهکار هم پیش بینی کرد. اینکه راهکاری ارائه دهیم و مثال 
بگوییم که برای حل موانع صادرات، هماهنگی دستگاه های 
اجرایی و اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
کشور باید صورت گیرد، این موضوع امکان پذیر نیست. محدوده 
شهری و روستایی در محدوده مناطق آزاد قرار گرفته و منطقه 
آزاد درگیر یکسری امور فرعی شده است. در روند بررسی الیحه 
توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار نیز به خود مسئوالن تاکید 
داشتیم که اگر محدوده جمعیتی به منطقه اضافه شود، مشکالت 
دوچندان می شود، اما با علم به این مطلب، محدوده جمعیتی هم 
داخل منطقه آزاد گذاشته شد و محدوده گسترش پیدا کرد و قطعا 

در آینده شاهد مشکالت این منطقه آزاد نیز خواهیم بود.
اصلی  الگوی  اگر  نمود:  تاکید  اقتصادی  امور  کارشناس  این 
منطقه آزاد و هدف اصلی آن دنبال نشود، به هیچ عنوان به 
که  است  سه دهه  اکنون  نمی شویم.  نزدیک  جهانی  الگوی 
مناطق آزاد تاسیس شده و از ابتدای آن هم این مطلب همیشه 
وجود داشت که مناطق آزاد محلی برای قاچاق شدند و آنجا 
تخلفات گمرکی صورت می گیرد؛ این طبیعی است و تا وقتی 

که اصالحات صورت نگیرد، گریزی از آن نیست.
و  اشاره  اسالمی  شورای  مجلس  نقش  به  پایان  در  منصوری 
خاطرنشان کرد: مجلس هم در بحث زیرساخت ها می تواند به 
مناطق آزاد کمک کند؛ مثال اگر محدوده منطقه آزاد را اصالح کردیم 
و درآمدها را به درآمدهای وارداتی و اخذ انواع عوارض و... وصل 
نکردیم، آن موقع می توانیم به روند ارتقای عملکرد مناطق امیدوار 
باشیم. اگر چنین شد، دولت باید بودجه ای به مناطق آزاد اختصاص 
دهد تا زیرساخت ها فراهم و تکمیل شود. امکان پذیر نیست که 
بگوییم مناطق آزاد واردات کنند و محل درآمد مناطق آزاد به فروش 
زمین و اخذ عوارض گره زده شود، اما در این مناطق تخلفات صورت 
نگیرد! از این رو اگر محدوه مناطق آزاد اصالح شد، بعد از آن می توان 
نحوه تامین مالی را هم مشخص کرد که یا خود دولت تامین کند 
یا خود سازمان های مناطق آزاد درآمدهایی را که از محل واردات 
اخذ می کنند، صرف تکمیل زیرساخت ها در محدوده های کوچک 
نمایند، اما این مناطق از امور شهری و روستایی و فعالیت جانبی 
که اکنون دنبال می کنند، باید خارج شوند و این هم نیاز است که 
محدوده مناطق در کنار برخی اصالحات قانونی مختصر صورت 
گیرد تا بتوان این مناطق را به نحو صحیحی مدیریت کرد. در شرایط 
فعلی پیش بینی این است با کاهش درآمدهای وارداتی، درآمدهای 
مناطق آزاد هم کاهش پیدا می کند، در نتیجه این مناطق از امور 
شهری غافل می شوند و این نارضایتی های اجتماعی را در آینده به 
دنبال خواهد داشت. درخصوص تمرین آزادسازی اقتصادی نیز اگر 
هدف سیاستگذار اقتصادی الحاق به تجارت جهانی باشد، همین 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجود کفایت می کند.

گزارش: 
فریبا شیخی

یادداشت: 
 علی جعفری

کارشناس مناطق آزاد



با  اقتصادی  حوزه های  در  کشورمان  کنونی،  شرایط  در 
تاکنون  شاید  که  است  مواجه  خاصی  مفاهیم  یا  مسائل 
تجربه اش را نداشته ایم. بنابراین کلیه اقشار جامعه در تمامی 
حوزه ها و صنوف مکلف به نوآوری، ابتکار، نظریه پردازی و 
الگوسازی در عرصه های جدید اقتصادی هستند تا هر یک 
بتوانند به نوعی این بار و چرخه اقتصادی را جابه جا کرده و 

به حرکت درآورند.
اصوال توسعه اقتصادی و یا سیاسی یک کشور بدون توجه 
به مفاهیم فرهنگی و گفتمان سازی مبانی آن، امکان پذیر 
اقتصاد  پیشرفت  عامل  مهم ترین  بتوان  شاید  نیست. 
مقاومتی در کشور را گفتمان سازی اصول اقتصاد مقاومتی 

در میان مسئوالن و مردم دانست.
گفتمان، ارائه فکری منسجم و منظم و قابل دفاع مبتنی بر 
فرهنگ و اعتقادات یک جامعه می باشد که از سوی یک 
رهبر و یا فعال سیاسی و یا فرهنگی تبیین می گردد و محور 
فعالیت ها، تبلیغات و جهت گیری ها قرار می گیرد، به نظام 
مدیریتی و رسانه ای جهت می دهد و بر سرنوشت مردم و 

کشور تاثیر می گذارد.
امروزه اهمیت »توسعه اقتصادي« و نقش بارز آن در بنا 
نهادن جامعه اي آرماني، بر هیچ کسی پوشیده نیست تا 
آنجا که مي توان آن را از اولویت هاي دنیاي امروز دانست؛ 
اولویتي که براساس آن بسیاري از محاسبات و معادالت 

جهاني شکل مي گیرد. 
اقتصاد مقاومتی یکی از ارکان »مکتب اقتصاد اسالمی« به 
حساب می آید که دیگر ارکان آن شامل »عدالت اقتصادی«، 
»تدبیر معیشت« و »عقالنیت اقتصادی«، الگوی تولید، توزیع 
و مصرف اقتصادی است. ارکان مذکور را اصطالحا »فرهنگ 
اقتصاد« می نامند. حال اگر اقتصاد خالی از این ارکان باشد، دیگر 

نمی توان آن را اقتصاد اسالمی نامید.
اقتصاد مقاومتی نمی پذیرد که صرفا مصرف کننده باشد، 
منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصاد سلطه ایستادگی 
می کند. این اقتصاد با رویکرد فعال و مقاومت در مقابل 
اقتصاد سلطه، سعی در  تعاریف، ساختارها و محصوالت 
بر  آن  بومی سازی  و  موجود  اقتصادی  ساختارهای  تغییر 

اساس جهان بینی و اهداف خود دارد.
اقتصاد مقاومتی ماهیتا اقتصادی مردمی است. ضروری است 
که مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت خوارها به اقتصاد 
جلوگیری کنند. اگر ما فضا را برای حضور جوانان و فعاالن 
اقتصادی با اندیشه ها نو در عرصه  اقتصادی فراهم کنیم، قطعا 

تحوالت مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود.
مورد  باید  کشور  توسعه  برنامه  در  که  مواردی  ازجمله 
توجه قرار گرفته شود، نقش و اهمیت مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در گسترش صنعت و صادرات است که به تبع آن 
توسعه اجتماعی و فرهنگی نیز حاصل می گردد. هر چقدر 
این مناطق توسعه پیدا کنند و صادرات، واردات و تولید در 
آنها باال رود، می تواند گامی بزرگ باشد در جهت توسعه 
کالن کشور. نکته مهم دیگر نقش این مناطق و تسهیالت 
قانونی آنها در توسعه صادرات غیرنفتی که همواره یکی از 

جهت گیری های اساسی توسعه اقتصادی کشور است.
درستی  به  که  صورتی  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
انتخاب شوند، می توانند فضای مناسبی را برای صادرات 
شرکت های تولیدی ایجاد کرده و با جذب عوامل سرمایه 
در کنار یکدیگر به عنوان یک سکوی صادراتی عمل نمایند. 
به دلیل اینکه تولیدات آنها با قیمت های رقابتی و بین  المللی 
صورت می گیرد باعث کاهش قیمت تمام شده محصول و 
بهره گیری موثرتر از آن می شود. همچنین امکان حضور 

در بازارهای بین المللی را آسان تر می کند. در نتیجه وجود 
فعالیت تجاری  انتقال مرکز  این مناطق در کشور سبب 
عنوان یک  به  به کشور می شود که می تواند  بین المللی 

مزیت تلقی گردد.
مناطق آزاد تجاری-صنعتی می توانند همچون دریچه ای 
این دریچه  از  با عبور  باشد به سوی تجارت جهانی که 
می توان به سوی افزایش تبادالت تجاری کشور با دیگر 

کشورهای جهان پیش رفت.

 مدیریت یکپارچه، راهکار اصلی
 موفقیت مناطق آزاد

تجربه سه دهه شکل گیری مناطق آزاد، نشان از رویکردی 
نقش  کنار  در  کشور  در  آزاد  اقتصاد  تجربه  در  موفق 
بسزایی که در توسعه و محرومیت زدایی منطقه ای و نیز 
ایجاد زیرساخت های مولد در این مناطق که همه و همه 
مدیریتی  با  شود،  گمارده  دولت ها  دوش  بر  می توانست 
سازمان یافته در دل منابع درآمدی درون زا ایجاد گردیده 
سه  این  در  را  مختلف  دولت های  صندوق  از  سهمی  و 
جاده ای،  بندری،  عظیم  زیرساخت های  ایجاد  برای  دهه 
فرودگاهی، نیروگاهی و... اشغال نکرده است، گواه و سندی 

بر اهمیت مناطق آزاد می باشد.
ویژه  و  آزاد  مناطق  در  شغل  میلیون  نیم  از  بیش  ایجاد 
کوچ  از  جلوگیری  و  کشور  مرزهای  تقویت  اقتصادی، 
مرزنشینان به مراکز و خالی شدن مرزها، در کنار توسعه و 
ایفای نقشی منسجم با کشورهای همسایه همگام با تقویت 
تولید داخلی با استفاده از ابزارهای ورود علم و فناوری به 
مناطق آزاد نیز گوشه ای از دستاوردهای این مناطق در طول 

این سال ها به شمار می آید.
بی تردید در شرایط سخت کنونی اقتصادی کشور به دلیل 
تحریم های ظالمانه آمریکا و همچنین رکود اقتصادی ناشی 
از شیوع بیماری کرونا، نقش مناطق آزاد در کمک به کالن 
اقتصاد از راه تعامل با کشورهای همسایه و تقویت تولید در 
این مناطق، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. مسلما 
تقویت مناطق آزاد یکی از مهم ترین راهکارهای برون رفت 
از شرایط سخت اقتصادی فعلی با استفاده از مزیت ها و 
زیرساخت های ایجاد شده در این مناطق در جهت جذب 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی محسوب می شود.
مناطق  موفقیت  عوامل  مهم ترین  از  یکی  واقع  به  اما 
بحث  جهان،  در  آزاد  اقتصاد  نظام  تعبیری  به  و  آزاد 
مدیریت تصمیم گیری یکپارچه در نظام تصمیم سازی و 
تصمیم گیری کالن آن خالصه می شود. هنگامی که در 
یک سیستم به موازات هم تصمیم ها و دستورالعمل های 
مشترکی اتخاذ شود، مسلما بیشترین ضرر و زیان این مدل 
مدیریتی، بر فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران آن منطقه 

تحمیل می گردد.

فلسفه وجودی مناطق آزاد در کشور که نزدیک به 30سال 
از تشکیل آن می گذرد، بر مبنای تسهیل گری و روان سازی 
جریان های اقتصادی بر محوریت تولید و صادرات متمرکز است؛ 
مهم ترین عامل تشویق حضور فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران 
در این مناطق نیز بر پایه ایجاد مزیت ها نسبت به سرزمین اصلی 
بنا شده است که یکی از اصلی ترین این مزیت  ها می تواند در 
مدیریت یکپارچه که تضمین کننده ثبات سرمایه گذاری، کار و 

تولید در مناطق آزاد است، دیده شده باشد.
بحث تفویض اختیارات سازمان ها و دستگاه های کشوری به 
مناطق آزاد که در ماده قانون 65 به صراحت به آن اشاره شده 
است، یکی از مهم ترین کلید واژه های توسعه و پیشرفت در این 
مناطق قلمداد می شود که این روزها با عدم پایبندی بعضی 
از دستگاه ها با بهانه های مختلف درخصوص عدم تفویض 
اختیار ، سازمان های مناطق آزاد و سرمایه گذاران این مناطق را 
با مشکالت بسیار عدیده ای روبه رو ساخته است که ادامه این 
روند می تواند باعث از بین رفتن مزیت های نسبی مناطق آزاد 
در قیاس با سرزمین اصلی و به تبع آن کوچ فعالین اقتصادی و 

سرمایه گذاران از این مناطق باشد.
زمان  از  ایران  در  آزاد  مناطق  عملکرد  بررسی  بی شک 
شکل گیری و پس از جنگ تحمیلی، گواهی بر موفقیت 
نگاه اقتصاد آزاد و به تبع آن دموکراسی اقتصادی در کشور 
است. با استناد به بیانات مقام معظم رهبری نباید به شکلی 
رفتار کنیم که دچار خودتحریمی داخلی شویم. بی تردید 
تداوم رویکرد عدم تفویض اختیارات سازمان های مختلف 
به سازمان های مناطق آزاد و همچنین موازی کاری ها، به 
تعبیری جلوگیری از توسعه اقتصادی با نگاه حمایتی از تولید 
داخلی و همچنین ضربه زدن به اشتغال مولد این مناطق با 

عنایت به شرایط فعلی است.
در ماده65 قانون به صراحت بحث تفویض اختیار سازمان ها 
به  آزاد  مناطق  عامل  مدیران  به  دولتی  وزارتخانه های  و 
روشنی بیان شده است؛ بنابراین مشکل قانون مطرح نیست 
و ایراد در اجرای قانون است. بنابراین با توجه به شفافیت 
قانون در این خصوص، باید دولت در مسیر اجرایی شدن 

این قانون به صورت جدی نقش آفرینی کند. 
باید برای اجرای صحیح  این قانون، ابالغ توسط باالترین 
مقام دولت به سازمان ها و ارگان های مدنظر صورت گیرد 
و دولت خواستار عمل به تفویض اختیارات به سازمان های 
آن  با  قانون،  اجرای  عدم  در صورت  و  آزاد شود  مناطق 
سازمان ها برخورد قانونی گردد که این موضوع نیاز به یک 

اجماع کلی در بدنه دولت برای پیاده سازی دارد.

بهره گیری از مناطق آزاد در جهت 
عدم وابستگی به اقتصاد نفتی

دهه هاي  در  ایران  اقتصاد  مشکالت  بزرگترین  از  یکي 
و  اقتصادي  یکپارچه  عدم مدیریت  بحث  فراي  مختلف، 

مشکالت تحریم، اقتصاد بر پایه نفت بوده است.
بي شک یکي از مهم ترین خواسته هاي فعالین و کارشناسان 
اقتصادي از وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، تالش در جهت 
کم کردن وابستگي اقتصاد به نفت و ایجاد تعادل و ثبات در 

بازار سرمایه مي باشد.
اهمیت نقش  به  توسعه،  به کشورهاي درحال  نگاهي  با 
پي  کشورها  اقتصاد  کالن  شاخص هاي  در  آزاد  اقتصاد 
خواهیم برد؛ بی تردید ظرفیت هایي که به واسطه مناطق 
آزاد کشور با تنوع شاخص هاي تولیدي و صنعتي که در خود 
دارند، مي توانند نقش بسیار پررنگي را در رسیدن به اهداف 

شکل گیري اقتصاد آزاد در کشور ایفا کنند.
مسلما مناطق آزاد نیاز به یک نفس جدید در جهت رسیدن 
به اهداف تعریف شده براي خود دارند و این امر حساسیت 
مسئولیت سکاندار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی را بیش از پیش مي کند.
و  اصلي  بدنه  در  نو  نگاهي  و  تفکر  تعبیري  به  شاید 
سیاستگذاري مناطق آزاد بتواند نقش بیمارستاني را براي 
اقتصاد بیمار کشور ایفا کند تا دوران نقاهت و درمان را براي 
رسیدن به شکوفایي اقتصاد و فاصله گرفتن آن از نفت در 
کنار ایجاد اشتغال و تولید در بسترهاي آماده شده در مناطق 

آزاد را شکل دهد.
با نگاهي به اهداف و جهت گیري هاي کلي مناطق آزاد که 

شامل:
 فعال سازي ظرفیت هاي مناطق با سه محور صادرات، 

اشتغال و جذب هدفمند سرمایه داخلي و خارجي
 تبدیل مناطق منتخب به دروازه بازارگشایي ملي براي 

حضور در زنجیره تولید و توزیع منطقه اي و جهاني
 افزایش هماهنگي در روابط سازمان مناطق با دستگاه هاي 

دولتي، عمومي و مردمي براي تسریع در انجام امور مرتبط
با توسعه و رونق اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادي و 
همچنین اهم برنامه ها و پروژه های دیده شده در برنامه هاي 

این مناطق آزاد که شامل:
 تسهیل حضور شرکت ها و موسسات بین المللي به ویژه 
بیمه اي و سرمایه گذاري و...( در  )بانکي،  موسسات مالي 

مناطق آزاد و ویژه
 معرفي و بازاریابي جهاني مناطق آزاد و ویژه اقتصادي 

براي جذب سرماي گذاران داخلي و خارجي
انعقاد تفاهم نامه مشترک مناطق آزاد، بیمه مرکزي،   
بانک مرکزي و بورس به منظور طراحي یک رفتار مالي 

بین المللي
در  سرمایه گذاري  صندوق هاي  ایجاد  در  مشارکت   

مناطق آزاد )ارزي یا ریالي(
»طرح  براساس  آزاد  مناطق  در  فعالیت ها  گسترش    
با  اقتصادي-اجتماعي «  جانبه  همه  منطقه اي  توسعه 
تاکید خاص بر توسعه انساني همراه با تعیین اولویت هاي 

استراتژیک اختصاصي هر کدام از مناطق
تدوین شاخص کسب و کار اختصاصِي مناطق آزاد،   
پایش و مقایسه آن با سرزمین اصلي و مناطق مشابه در 

سایر کشورها
یقینا پس از نگاه به برنامه هاي مناطق آزاد، مي توان به آینده 
پویاتر این مناطق در کنار استفاده از ظرفیت هاي ایجاد شده 

در طي چند سال گذشته امید داشت.
با عنایت به آمار های اعالم شده از سوی دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص فعالیت واحدهای 
تولیدی و صنعتی و اشتغال زایی چشمگیر در این مناطق و 
همچنین زیرساخت های عظیم ایجاد شده در مناطق آزاد، 
قطعا می توان در کنار یک برنامه ریزی صحیح و هماهنگ 
با موج بزرگ اقتصادی کشور در جهت رسیدن به خواسته 

جامعه که تولید و اشتغال است، امیدوار بود.

یادداشت

دوره جدید مدیریت 
دبیرخانه؛ نقطه عطفی در 

توسعه مناطق آزاد توسعه اقتصادی مناطق آزاد، برپایه 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

بررسی نقش مناطق آزاد در رشد صادرات و تحقق اقتصاد بدون نفت در کشور:

7 گزارش

گزارش:
مهرناز عالمی

یادداشت: 
 احمد طاهری
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چندی پیش جلسه ای در منطقه آزاد انزلی با حضور دبیر 
جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد که 
تفاوت های قابل توجهی با تمام جلسات گذشته در سنوات 
اخیر داشت؛ برای اولین بار جلسه ای به دور از تشریفات 
برای  اقتصادی  فعالین  در جمع  دولتی  ادارات  در  مرسوم 
رفع واقعی موانع و مشکالت پیش روی کارآفرینان برگزار 
گردید؛ به طوری که کارآفرینان از سبک مانع زدایی آقای 
دکتر عبدالملکی و تیم همراهشان متعجب بودند؛ چراکه 
ایشان پس از شنیدن هر تیپ مشکلی، با عالی ترین مقام 
تامین اجتماعی، مالیات و...  از گمرک،  ارگان اعم  همان 
در همان جلسه تماس گرفته، مشکل را مطرح و بالفاصله 
رفع می نمودند و راه هموار به جهت نامه نگاری و تماس 
مستقیم کارآفرین با کارشناس یا مدیر مربوطه را برقرار و 

تا لحظه حل مشکل پیگیری می نمودند !
رفع  کارگروه های  و  جلسات  تمام  اگر  داشت  اذعان  باید 
یقینا  این رویکرد و ساختار برگزار می شد،  با  تولید  موانع 
تولیدکنندگان  و  کارآفرینان  مسائل  اعظم  بخش  تاکنون 

مرتفع می گردید.
با توجه به سابقه ای که از آقای دکتر عبدالملکی در وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدیم و سبک مدیریت ایشان 
تیم شان  بودند و  پای کار میدانی  به شخصه  که همیشه 
نیز به همین شیوه آموزش دیده اند، منتظر اتفاقات مثبت 
در مسیر حرکت های اقتصادی در مناطق آزاد نیز هستیم. 
خاطرم هست در جلسه مشترکی که با کارآفرینان برتر در 
فروردین ماه ۱۴0۱ با آقای دکتر عبدالملکی در وزارت کار 
ایشان  اصلی  تفاوت  که  کردم  عرض  ایشان  به  داشتیم، 
این است که در گذشته  پیشین در  با مدیران دولت های 
مدیران یا متخصص بودند و منفعل؛ و یا خیلی فعال بودند 
کار  پای  ایشان عالوه بر تخصص،  ولی  و غیرمتخصص؛ 
میدانی هم هستند و این موضوع می تواند ما را به اهداف 

عالی حوزه اقتصادی نزدیک تر نماید.
دکتر  آقای  جناب  و  جمهور  محترم  ریاست  از  دارد  جا 
خاندوزی به دلیل انتخاب شایسته ایشان تشکر و قدردانی 

نمایم.
با توجه اینکه ایشان مشاور اقتصادی رئیس جمهور هستند، 
جای خوشحالی برای همه ما کارآفرینان است که عقیده 
است. دکتر  اقتصادی دولت یکسان  تیم  با  ایشان  باور  و 
عبدالملکی از بنیانگذاران ترویج اقتصاد مقاومتی است و 
این ادبیات و رویکرد در فعالیت های اقتصادی ایشان نیز 

دیده می شود .
دقیقا در زمانی که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در چارت سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
قرار گرفت و به ظاهر سطح اختیارات و استقالل خود را از 
دست داد؛ حضور ایشان به عنوان دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی را می توان تنها اتفاق مثبت، روزنه 

امید و نقطه عطف برای پیشرفت و توسعه دانست.
در واقعیت می دانیم با توجه به سوابق عملکردی و حضور 
اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  در  عبدالملکی  دکتر 
دوستی چندین ساله ایشان با آقای دکتر خاندوزی سبب 
به  اخیر  کم لطفی های  جبران  در  اصالحات  ایجاد  و  خیر 

مناطق آزاد خواهد شد.
بر همگان روشن و واضح است که »حق الناسی« به بزرگی 
تعداد کثیر فعالین اقتصادی در کل مناطق آزاد کشور بر 
ذمه دولت می باشد، به دلیل تصمیمی که برخالف قوانین 
جاری و ساری اصل وجودی مناطق آزاد گرفته و اجرایی 
شد و دقیقا به دلیل وجود همان قوانین خاص، ما فعالین 
اقتصادی اقدام به سرمایه گذاری در این مناطق نمودیم و 
این »حق الناس« همچنان پابرجاست تا زمانی که خیال 
قوانین  ثبات  با  سرمایه هایشان،  امنیت  از  سرمایه گذاران 
آسوده گردد و با عنایت به جمیع جهاتی که در رابطه با 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عرض نمودم، 
باور ما این است که آقای دکتر عبدالملکی قطعا می توانند 
این مسائل و چالش ها را به نحوی شایسته مرتفع نمایند.

جمهوری اسالمی اریان

مرکزنمایشگاه ها و همایش های بین المللی منطقه آزاد ماکو
منطقه  سازمان  به  )متعلق  ماکو  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت 
برای  را  ذیل  عناوین  نیمسال دوم سال ۱۴0۱ ،  برای  ماکو (  آزاد 
نمایشگاهی  مجریان  لذا  می نماید.  پیشنهاد  نمایشگاه  برگزاری 
خود  درخواست  می توانند،  موفق  تجربه  و  باسابقه  عالقه مند ، 

صنف  توجیهی ؛  طرح  نمایشگاه ؛  دقیق  عنوان  با  همراه  را 
جذب  نحوه  و  ذی نفعان  هدف؛  بازار  مشارکت کنندگان ؛ 
برپایی همایش ها و  بازدیدکنندگان؛ پذیرش هیات های تجاری؛ 
کارگروه های آموزشی؛ تبلیغات و اطالع رسانی داخلی و خارجی ؛ 

مدارک  مرتبط ؛  مجوزهای  و  مدارک  کپی  و  تجربیات  سوابق ؛ 
حداقل  را  تغییرات  آخرین  و  اساسنامه  مدیرعامل؛  شناسایی 
کمیته  دبیرخانه  به  نمایشگاه  برگزاری  تاریخ  از  قبل  یک ماه 

نمایند. ارسال  نمایشگاهی 

هدف و دستورکار کمیته نمایشگاه های سازمان منطقه آزاد ماکو؛ توسعه صنعت ، صادرات ، برند سازی و جذب سرمایه خارجی می باشد.

آدرس مرکز نمایشگاه ها :
قنبری؛  بلوار شهید جواد  ماکو؛  ماکو؛ شهرستان  آزاد  منطقه  آذربایجان غربی:  استان 

بین المللی.  نمایشگاه های  مرکز  اداری  امام)ره (؛ ساختمان  پارک 
0۴۴3۴۲53۲6۱ تلفن : 

آدرس دبیرخانه کمیته نمایشگاهی : 
پشت  ولی عصر؛  سایت  ماکو؛  شهرستان  ماکو؛  آزاد  منطقه  غربی:  آذربایجان  استان 

فرمانداری؛ اداره صنعت، معدن، تجارت. تلفن : 0۴۴3۴۲۴3۹۴۱
جهت کسب اطالعات بیشتر:

 تماس با کارشناسان مرکز به شماره: 0۴۴3۴۲53۲6۱,  0۹۱۴63۸۷۴3۸
www.makuid.com  : مراجعه به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو به نشانی 

makuiad@iran.ir  : مکاتبه با آدرس ایمیل  
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قشم

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم انجام پذیرفت:

کلنگ زنی پنجمین مرحله از پروژه 
مسکن جوانان در ۸ روستای جزیره قشم

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با معاونین وزارت امور خارجه تاکید شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

با حضور سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم انجام شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با عوامل فیلم یادگار جنوب مطرح کرد:

مدیرعامل منطقه آزاد قشم در دیدار با مدیر مدرسه علوم دینی کمالیه قشم مطرح کرد:

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
صنایع دستی  دائمی  نمایشگاه  ایجاد  برای  برنامه ریزی  از 
جزایر خلیج فارس با محوریت معرفی ظرفیت ها و توانمندی 

هنرمندان جزیره قشم خبر داد.
افشار فتح الهی در حاشیه رونمایی از تابلوهای خوس دوزی در 

جشنواره دستاوردهای مردمی »شهریما« اظهار داشت: حضور 
از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و  پرشور و استقبال خوب 
دستاوردهای مردمی، اهمیت برنامه ریزی برای انجام برنامه های 

مردمی با همراهی جامعه محلی را بیشتر نشان می دهد.
وی ادامه داد: معرفی هنر، صنایع دستی و ظرفیت های فرهنگی جامعه 
محلی جزیره قشم می تواند زمینه ساز استقبال بیشتر گردشگران برای 

سفر به جزیره قشم و آشنایی با این توانمندی ها باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: باید برای 
به  محلی  جامعه  بومی  و  هنری  ظرفیت های  بهتر  معرفی 

گردشگران داخلی و خارجی برنامه ریزی صورت گیرد.
فتح الهی با تاکید بر اهمیت شیوه عرضه صنایع دستی جزیره 
قشم عنوان کرد: درحال برنامه ریزی برای ایجاد نمایشگاه دائمی 
صنایع دستی جزایر خلیج فارس با محوریت صنایع دستی تولید 

شده توسط جامعه محلی جزیره قشم هستیم.
قرآنی  جزیره  قشم یک  جزیره  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
و  قرآن  با  انس  امروز،  مادی  دنیای  در  نمود:  اذعان  است، 
مایه  قشم  جزیره  در  قرآنی  آموزش های  و  تفاسیر  تالیفات، 

خوشبختی و افتخار است.

این مقام عالی تاکید کرد: با توجه اینکه جزیره قشم نسبت 
به وسعت و جمعیت، بیشترین حافظان و قاریان قرآن را در 
خود جای  داده است، باید برای توسعه ظرفیت های قرآنی به  

صورت جدی برنامه ریزی کرد.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
در پایان خاطرنشان کرد: فرهنگ بومی جزیره قشم با حفظ 
اصالت و کرامت جامعه محلی بر پایه تربیت دینی و قرآنی 
حفظ می شود و امیدواریم در آینده گردشگران نیز از ظرفیت 

فرهنگ مذهبی جزیره استقبال نمایند.

به مناسبت والدت حضرت زینب )س( و روز پرستار، پرستاران 
و کادر درمان بیمارستان پیامبر اعظم)ص( و درمانگاه شهید 
دارا قشم، با حضور سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و 

گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم تقدیر شدند.

حجت االسالم محمدسعید آخوندی در آیین روز پرستار، ضمن 
ابالغ پیام تبریک رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان، اظهار 
داشت: پرستاران، بزرگ مردان و بزرگ زنانی هستند که عاشقانه 
برای بهبود حال مردم ایثار و فداکاری می کنند و جهاد پرستاری 

را در عرصه درمانی نمایان می سازند.
وی ادامه داد: این قشر زحمت کش در دوران کرونا با از جان گذشتگی، 
در صف اول مبارزه با ویروس منحوس قرار داشت و جان بسیاری از 

هموطنان مدیون کوشش های بی دریغ آنان است.
به گفته حجت االسالم آخوندی؛ مردم و مسئولین قدردان زحمات 
پرستاران و کادر درمان هستند و امیدواریم با ارتقای وضعیت رفاهی 

و آموزشی، بخشی از تالش های آنها جبران شود.
سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد قشم در پایان تصریح کرد: چشم امید بیماران در زمان بحران 
به دستان شفابخش پرستاران و کادر درمان گره خورده و امیدواریم 

این دستان شفابخش و روحیه جهادی همواره ناجی انسان ها باشند.
گفتنی است، در آیین تقدیر از پرستاران و کادر درمان عالوه بر 
سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، سیداحمدحسینی 
سرپرست مدیریت امور فرهنگی، اجتماعی و ورزش سازمان منطقه 
آزاد قشم، سرهنگ حجت امیری کیا فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه قشم و یاسر مرادی مدیر شبکه بهداشت و درمان قشم و جمعی 
از کارکنان معاونت فرهنگی سازمان منطقه آزاد قشم حضور داشتند.

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
توانمندی های  و  فرهنگی  ظرفیت های  معرفی  برای  گفت: 
موجود در جزیره قشم نیازمند نگاه جدیدی در حوزه سینما و 

تولید محصوالت فرهنگی هستیم.
افشار فتح الهی در دیدار با عوامل فیلم یادگار جنوب، اظهار 
داشت: در حوزه هنر و به ویژه رسانه، رسالت داریم تا غیر از 
انعکاس واقعیت ها و بیان انتقادات، به معرفی ظرفیت های و 

فعالیت های امیدآفرین در جامعه نیز بپردازیم.
وی افزود: سازمان منطقه آزاد قشم از ساخت فیلم و سایر 
توانمندی ها و  به معرفی  محصوالت هنری و فرهنگی که 

ظرفیت های غنی اجتماعی و فرهنگ اصیل ساکنان جزیره 
قشم بپردازد، حمایت می کند.

اشاره به ظرفیت های  با  آزاد قشم  مدیرعامل سازمان منطقه 
فرهنگ اصیل ساکنان قشم اظهار داشت: موقعیت جغرافیایی، 
و  طبیعی  بی نظیر  مکان های  و  ژئوسایت ها  اقلیمی،  شرایط 
زمین شناختی جزیره قشم، عاملی جذاب برای حضور سازندگان 

فیلم های بلند و کوتاه داخلی و خارجی در این منطقه است.
به گفته فتح الهی؛ فرهنگ غنی بومیان قشم و آیین ها و سنت های 
ویژه آنها در کنار جاذبه های گردشگری قشم، این جزیره را برای تولید 

محصوالت فرهنگی و هنری جذاب کرده است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد قشم از همه هنرمندانی که  
برای تقویت و شناساندن فرهنگ غنی و ظرفیت های طبیعی و 

گردشگری این جزیره تالش می کنند، حمایت می کند.
و  مدیره  هیات  رئیس  الهی  فتح  افشار  دیدار  در  است،  گفتنی 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با عوامل فیلم یادگار جنوب، 
حجت االسالم محمدسعید آخوندی معاون فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری، حسین مرادی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد قشم، مجتبی رشوند تهیه کننده، الناز شاکردوست 

و وحید رهبانی بازیگران این پروژه سینمایی حضور داشتند.

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
گفت: قشم الگوی موفق اتحاد و همبستگی میان مذاهب و 

قومیت های مختلف در سطح کشور است.
مدیر  نحوی  عبدالرئوف  شیخ  با  دیدار  در  فتح الهی  افشار 

خطیبی  عبدالرحیم  شیخ  و  کمالیه  دینی  علوم  مدرسه 
و  اتحاد  کرد:  اظهار  قشم  شهر  سنت  اهل  امام جمعه 
همبستگی امروز قشم مدیون راهنمایی بزرگان و دلسوزان 

حاضر در جزیره است.
حضور  با  ایران  مختلف،  قرن های  طول  در  داد:  ادامه  وی 
اقوام و مذاهب مختلف همواره توانسته یکپارچگی و انسجام 

ملی را حفظ کند و با دشمنان مقابله نماید.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 

پایان تصریح کرد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسالمی، 
امروز به دنبال ایجاد اختالف و تفرقه میان اقوام و گروه های 
مختلف مذهبی و اجتماعی کشور هستند و در چنین شرایطی 

حفظ وحدت و اتحاد ملی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
همچنین، شیخ عبدالرئوف نحوی مدیر مدرسه دینی کمالیه 
قشم نیز در این جلسه اظهار کرد: حفظ وحدت و همبستگی 
دینی  اصیل  فرهنگ  به واسطه  قشم  جزیره  در  مردم  میان 

ساکنان آن، همواره از شرایط ویژه ای برخوردار بوده است.

براساس این گزارش، در ادامه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم به همراه شیخ عبدالرئوف نحوی مدیر 
مدرسه علوم دینی کمالیه و شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه 
اهل سنت شهر قشم از مسجد، کتابخانه و بخش های مختلف 

مدرسه علوم دینی کمالیه بازدید کردند.
گفتنی است، مدرسه علوم دینی کمالیه با قدمت بیش از ۳۰۰سال، 
واقع در روستای بند حاج علی جزیره قشم، یکی از قدیمی ترین و 

پرسابقه ترین مدارس علوم دینی در منطقه جنوب کشور است.

توسعه دیپلماسی کشور با بهره مندی از ظرفیت استراتژیک جزیره قشمتوسعه دیپلماسی کشور با بهره مندی از ظرفیت استراتژیک جزیره قشم

راه اندازی نمایشگاه دائمی صنایع دستی جزایر خلیج فارس در جزیره قشم راه اندازی نمایشگاه دائمی صنایع دستی جزایر خلیج فارس در جزیره قشم 

تقدیر از پرستاران شبکه بهداشت و درمان و درمانگاه شهید دارا قشمتقدیر از پرستاران شبکه بهداشت و درمان و درمانگاه شهید دارا قشم

معرفی ظرفیت های قشم، نیازمند نگاه جدیدی در حوزه های هنری استمعرفی ظرفیت های قشم، نیازمند نگاه جدیدی در حوزه های هنری است

جزیره قشم الگوی موفق اتحاد و همبستگی میان مذاهب در کشورجزیره قشم الگوی موفق اتحاد و همبستگی میان مذاهب در کشور

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم 
از کسب رتبه نخست در بخش صدور گواهی تولید توسط این 

منطقه در میان مناطق آزاد کشور خبر داد.
علیرضا خسروانی با بیان این مطلب اظهار داشت: در شش ماهه 
نخست سال جاری، ۹۳مورد گواهی تولید توسط سازمان منطقه 
آزاد قشم صادرشده است که بیشترین تعداد در میان مناطق 

آزاد کشور می باشد.
وی افزود: صدور سیستمی گواهی تولید برای واحدهای صنعتی 
و تولیدی در راستای برنامه های ابالغی ستاد مبارزه با قاچاق 
از  تولیدی  ثبت سفارش محصوالت  اخذ  ارز، ضوابط  و  کاال 

سامانه جامع تجارت صورت می گیرد.
مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم 
وظایف  و  تکالیف  ابالغ  بر اساس  همچنین  داشت:  اظهار 
دستگاه های اجرایی در راه اندازی سامانه جامع تجارت، اطالعات 
گواهی تولید واحدهای تولیدی به همراه اطالعات گواهی ارزش 

 افزوده به سامانه جامع تجارت نیز اعالم می شود.
گفتنی است؛ گواهی تولید، سندی است که سازمان منطقه آزاد 
برای هر بخش تولید محصول در یک واحد تولیدی مستقر در 
منطقه صادر می کند و شامل اطالعات مختلفی ازجمله محصول 

تولیدی، مواد اولیه داخلی و مواد اولیه خارجی است.

سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  سرپرست 
منطقه آزاد قشم گفت: قرآن موجب وحدت و همدلی در قشم 
شده و این جزیره را به نماد وحدت در کشور تبدیل کرده است.

حجت االسالم محمدسعید آخوندی در محفل قرآنی جشنواره 
دستاوردهای مردمی شهریما اظهار کرد: فرهنگ و تمدن جزیره 
قشم برگرفته از علوم دینی و قرآنی است و اگر کسی بخواهد 

این جزیره را بشناسد، باید ابتدا با این فرهنگ غنی آشنا شود.
وی افزود: امروز دشمن تمام ظرفیت خود را برای شکستن اتحاد 
جامعه به کف خیابان آورده و با بیش از ۲۵۰رسانه تصویری، 
درحال حمایت از وحدت شکنان است؛ اما مردم سرافراز جزیره 
قشم همچون سایر مردم کشور، با وحدت بی مثال خود این 

نقشه ها را نقش برآب می کنند.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  سرپرست 
منطقه آزاد قشم تصریح کرد: به زودی شعار جزیره قرآنی قشم 
در ورودی های جزیره حک خواهد شد  تا گردشگران با فرهنگ 

مردم آشنا شوند.
بنا بر این گزارش، محفل قرآنی با محوریت سوره محمد )ص( 
با حضور بیش از یکهزار شرکت کننده از روستاها و شهرهای 

جزیره، در جشنواره دستاوردهای مردمی شهریما برگزار شد.
یادآور می شود، دو هفته قبل از برگزاری محفل کتابچه های 
علمیه،  حوزه های  عترت،  و  قرآن  موسسات  از طریق  آزمون 
دارالقرآن ها و مؤسسات فرهنگی و هنری بین شرکت کنندگان 
توزیع شده بود و در این محفل عالوه بر حضور شرکت کنندگان 
در یک گردهمایی پرشکوه، آزمون برگزار شد و درنهایت ۱۰نفر 

به عنوان رتبه های برتر انتخاب خواهند شد.
گفتنی است، این محفل که همراه با حضور قاری بین المللی 
حامد شاکرنژاد و اجرای سرود سالم فرمانده، قرائت قرآن و 
تواشیح توسط کودکان و نوجوان بومی بود، با همکاری معاونت 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی و معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 

سازمان منطقه آزاد قشم برگزار گردید.

معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران از برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه 

تولیدات صنایع دستی جزیره قشم در تهران خبر داد.
مردمی  دستاوردهای  جشنواره  از  بازدید  در  بی آزار  حامد 
منطقه  بین المللی  نمایشگاه  مجموعه  در  )شهریما(  جزیره 
آزاد قشم با بیان این خبر، اظهار کرد: تشکیل یک کارگروه 
تخصصی با هدف رونق فعالیت های نمایشگاهی و برگزاری 
نمایشگاه های تخصصی در جزیره قشم، یکی از برنامه هایی 

است که در دستورکار قرار دارد.
وی افزود: همچنین مذاکرات اولیه برای عضویت نمایشگاه 
بین المللی قشم در انجمن تخصصی شرکت های نمایشگاهی 
کشور صورت گرفته که امیدواریم در آینده نزدیک این مهم 

محقق گردد.
نمایشگاه های  سهامی  شرکت  نمایشگاهی  امور  معاون 
بین المللی جمهوری اسالمی ایران گفت: معرفی ظرفیت ها 
ساکنان  بومی  هنرهای  و  اصیل  فرهنگ  توانمندی های  و 
بین المللی  نمایشگاه های  برگزاری  با  همزمان  قشم  جزیره 
در کشورهای هدف نیز یکی از برنامه هایی است که برای 

اجرای آن پیش بینی های الزم صورت گرفته است.
بی آزار با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه های مختلف، عنوان 
باالیی در  بسیار  دارای ظرفیت های  زیبای قشم  کرد: جزیره 
حوزه های مختلف ازجمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری 
به ویژه  مختلف  نمایشگاه های  برگزاری  بی تردید  و  است 
نمایشگاه های تخصصی، بستری مناسب برای معرفی پتاسیل ها 

و ظرفیت های موجود در جزیره را فراهم می کند.
عضو شورای اتاق فکر مجموعه برج آزادی تهران در پایان 
با هماهنگی و  آینده نزدیک  امیدواریم در  خاطرنشان کرد: 
همکاری سازمان منطقه آزاد قشم، شاهد برگزاری نمایشگاه 
توسط  شده  تولید  صنایع دستی  و  مردمی  دستاوردهای 

ساکنان جزیره قشم در مجموعه برج آزادی تهران باشیم.

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  فتح الهی  افشار  دیدار  در 
و  اقتصادی  دیپلماسی  معاون  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
اسالمی  جمهوری  امورخارجه  وزارت  اداری  و  مالی  معاون 
ایران، بر توسعه دیپلماسی و ارتباطات خارجی در جزیره قشم 
تاکید و تفاهم نامه همکاری میان این دو مجموعه امضاء شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این دیدار با تشریح 
موقعیت استراتژیک جغرافیایی و اقتصادی جزیره در منطقه 
خلیج فارس و خاورمیانه گفت: اجرایی نمودن توافق نامه های 
منظور  به  خارجی  کشورهای  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
از  یکی  قشم،  جهانی  جزیره  پایدار  و  همه جانبه  توسعه 

مهم ترین موضوعاتی است که با همکاری وزارت امورخارجه 
درحال پیگیری هستیم.

افشار فتح الهی افزود: آغاز عملیات اجرایی پل خلیج فارس به عنوان 
یکی خواسته ها و آرزوهای دیرینه مردم جزیره و پیگیری فعال نمودن 
مجموعه سوخت رسانی به کشتی های عبوری در قشم ازجمله 
مهم ترین مواردی هستند که می تواند با همکاری دوجانبه سازمان 

منطقه آزاد قشم و وزارت امورخارجه محقق گردد.
در  خارجی،  سرمایه گذار  فعالیت  آغاز  با  کرد:  تصریح  وی 
عرض ۳سال پل خلیج فارس احداث و موجب رونق اقتصادی 

جزیره قشم خواهد شد.

به گفته رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم؛ 
جزیره قشم با دارا بودن ۱۷میدان نفتی و گازی، قرارگیری در تنگه 
هرمز و دسترسی به آب های بین المللی و بازار گسترده کشورهای 
حاشیه خلیج فارس، موقعیت مناسبی برای جذب سرمایه های خارجی 
در حوزه نفت گاز، پتروشیمی و انرژی دارد و احداث پل خلیج فارس 

و توسعه زیرساخت های جزیره نیز در همین راستا ضروری است.
شایان ذکر است، دیدار افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با محمد فتحعلی معاون 
مالی و اداری و مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی، در 
محل وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
گفت: امیدواریم با همراهی تمام بخش های مرتبط با حوزه 
مسکن  طرح  تکمیل  و  اجرا  گرفتن  سرعت  شاهد  مسکن، 

جوانان جزیره قشم باشیم.
افشار فتح الهی در پنجمین مرحله از کلنگ زنی پروژه مسکن 
جوانان جزیره قشم در 8روستا، در محل روستای کووه ای 
راستای  در  اظهار داشت: طرح مسکن جوانان جزیره قشم 
اجرای سیاست نهضت ملی مسکن دولت مردمی سیزدهم، 

خدمتی بزرگ جهت رفع نیاز مسکن ساکنان جزیره است .
وی ادامه داد: ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان بومی منطقه 
در جزیره قشم در کنار رفع مشکل مسکن آنها، دو وعده ای 
جدید  مدیریت  فعالیت  آغاز  روزهای  نخستین  از  که  است 
منطقه آزاد قشم برای اجرای آن برنامه ریزی صورت گرفته 

است و در آینده نزدیک به نتیجه خواهد رسید .
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با بیان این که همدلی و 
همراهی بخش های مختلف، عامل تسهیل و تسریع اجرای 
با همراهی تمام  امیدواریم  افزود:  این پروژه عمرانی است، 
بخش های مرتبط با این حوزه، شاهد سرعت گرفتن اجرا و 

تکمیل طرح مسکن جوانان جزیره قشم باشیم .
از  به دنبال  دشمنان  که  روزهایی  در  فتح الهی؛  گفته  به 
مختلف  بخش های  ناکارآمدی  القای  و  وحدت  بردن  بین 
با تمرکز و دقت بیشتری  باید  هستند، مدیران و مسئوالن 

به فعالیت های خود بپردازند و به حاشیه ها توجهی نکنند .
وی همچنین تاکید کرد: امروز ایجاد اختالف و افتراق میان 
مردم به هر بهانه ای، حرکت در مسیر دشمن است و همه 
دشمنان  خوشحالی  مانع  درست  تصمیمات  اتخاذ  با  باید 

شویم .
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 

در پایان خاطرنشان کرد: عالوه بر طرح مسکن جوانان، طی 
ماه های گذشته با همراهی و همکاری خوب دستگاه قضایی 
با  انتظامی شهرستان قشم، شاهد مبارزه جدی  و مجموعه 
به  رفته  از دست  اراضی  از  بازگشت بخشی  و  زمین خواری 

بیت المال هستیم  .
براساس این گزارش، امام جمعه شهرستان قشم نیز در این 
اجرای  برای  مختلف  مجموعه های  همراهی  گفت:  مراسم 

اقدامات  همچنین  و  قشم  جزیره  جوانان  مسکن  پروژه 
از  اراضی،  احیای  و  زمین خواری  با  مقابله  جهت  با ارزش 
فعالیت های مهم مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم است که 

شایسته تقدیر می باشد .
حجت االسالم غالمرضا حاجبی افزود: در شرایط فعلی، القاء 
ناکارآمدی نظام و تزریق ناامیدی به مردم، دسیسه دشمنان 
است که به دنبال حذف سرمایه های انسانی توانمند در درون 

نظام مقدس جمهوری اسالمی هستند .
امام جمعه شهرستان قشم در پایان اظهار داشت: مسئوالن 
در  وحدت  حفظ  و  همدلی  ایجاد  باشند  داشته  توجه  باید 
جامعه باید تقویت شود و خوشبختانه مردم آگاه فعالیت ها و 
تالش های مدیران دلسوز کشور را می بینند و فریب دشمنان 

را نمی خورند .
ناحیه مقاومت  فرمانده  امیری کیا  همچنین سرهنگ حجت 
شرایط  تسهیل  گفت:  مراسم  این  در  نیز  قشم  سپاه  بسیج 
اقدامات  از  یکی  قشم،  جزیره  جوانان  مسکن  تامین  برای 
به  که  است  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  شایسته 

عنوان یادگار از این دوران مدیریتی در تاریخ باقی می ماند .
الزم به ذکر است، در پنجمین مرحله کلنگ زنی پروژه طرح 
۵۰۰مترمربع،  و  ۳۶۲هزار  وسعت  به  جزیره  جوانان  مسکن 

۷۲۵جوان در 8روستای جزیره صاحب مسکن می شوند .
روستای  در  جزیره  جوانان  مسکن  طرح  است،  گفتنی 
در  ۱۲۲جوان،  برای  مترمربع  ۶۱هزار  وسعت  به  سرریگ 
برای ۹8تَن،  مترمربع  به وسعت ۳۴هزار  گیاهدان  روستای 
در روستای زینبی به وسعت ۳۴هزار مترمربع برای ۶8جوان 
و در روستای کووه ای برای ۶۰نفر در وسعتی بالغ بر۳۰هزار 

مترمربع اجرایی شده است .
همچنین در ادامه این مرحله، 8۰جوان در روستای هفت رنگو 
)8۳هزار  گربدان  روستای  در  ۱۶۶جوان  )۴۰هزارمترمربع(، 
و  مترمربع(  )۳۵هزار  کاروان  روستای  در  ۷۰نفر  مترمربع(، 
۶۱نفر در روستای گامبرون )۳۰هزار و ۵۰۰مترمربع( صاحب 

خانه می شوند  .
جوانان  مسکن  طرح  کلنگ زنی،  این  با  می شود،  یادآور 
تاکنون در ۳۳روستای جزیره قشم کلید خورده که در آن، 

۲هزار و ۵۹۵جوان صاحب خانه می شوند.
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